
O co jde?

Vysvětlit rekonektivní způsob léčení je
zároveň jednoduché i složité. 

Jednoduché proto, že se jedná o bez-
dotykovou formu energetického léčení.
Tato forma ovšem jde za všechny dosud
známé způsoby energetické léčby a má
neočekávané výsledky. Její podstatou je
napojení energetických drah organismu
na silné léčebné frekvence vesmíru, které
navyšují naši vibrační úroveň, a to napo-
řád. Zcela zásadní a úplně nové je, že při
rekonektivním léčení dochází k opravě
samotné DNA.

Složitost této metody vidím v tom, že
byť studie dokládají vyléčení DNA, vědci
nedokážou popsat, jakým způsobem se
oprava DNA děje a neznají mechanismy
působení. Víme, že tyto léčebné frekven-
ce nesou kromě energie i světlo a infor-
mace. 

Jak léčení probíhá? Klient leží na
zádech na lehátku a má zavřené oči.
Praktik rekonektivního léčení pomocí
pohybů rukou naladí frekvence, které rea-
gují s tělem klienta, aniž se ho dotýká.
Podmínkou nejsou ani zavřené oči, ani
lehátko, léčba je možná i na dálku bez
přítomnosti pacienta. Pohodlná poloha
a zavřené oči jsou ovšem pro komfort kli-
enta nejvhodnější, a tedy nejpoužívanější.
Mnozí klienti si během léčení pouze pří-
jemně odpočinou, někteří vnímají různé
obrazy a zvuky, které pro ně představují
krásný, nadčasový zážitek. Tyto zážitky či
jejich absence však nemají vliv na výsle-
dek léčby a i ti, kdo neměli takové pocity,
jsou napojeni na frekvence a dochází
u nich k nastartování léčebného procesu.

Kdysi dávno vlastně žili všichni lidé ve
světle, ve stavu radosti a zdraví po celý
dlouhý, šťastný život, byli v souladu s pří-
rodou a celým vesmírem, svojí energií byli
napojeni na vesmír. Ve svých paměťo-
vých buňkách si všichni neseme záznam
tohoto stavu, nemoc je vlastně vzdálení
se od něj, odchýlení se od rovnováhy.
Podvědomě, někdy i vědomě svojí

Rekonektivní léãení
léãba 3. tisíciletí

duchovní prací se chceme vrátit do toho-
to stavu, kdy nám bylo dobře. Na své
cestě životem se snažíme, často i dřeme,
zažijeme pár šťastných dnů, myslíme si,
že už máme vyhráno a pak zase z té krás-
né harmonie vypadneme. Staré programy
vítězí, návrat do ráje se v našem životě
nekoná. Reconnection nám tento návrat
umožní.

Léčba 3. tisíciletí

Rekonektivní léčení je nazýváno léče-
ním 3. tisíciletí, protože posunuje hranice
medicíny a otevírá je tomu, co bylo dříve
řazeno do kategorie zázraků (to proto, že
ani ta nejdokonalejší operace nemůže
opravit DNA). Na rozdíl od medicíny se
nezaměřuje na symptomy, neléčí orgán
nebo nemoc, diagnóza ztrácí důležitost.
Organismus dostává možnost znovu se
vrátit do optimálního stavu rovnováhy
a v důsledku toho „požární čidlo“ (v po -
době bolesti či nemoci) nemusí blikat,
když je oheň uhašen. Naše těla se neléčí
chemií, ale frekvencemi světla, které jsou
nám na naší planetě k dispozici asi od
poloviny 90. let. Těmto energiím otevřelo
dveře měnící se vědomí lidí. Objevitelem
rekonektivního léčení je americký lékař,
chiropraktik, doktor Eric Pearl. Dr. Pearl
tráví většinu roku cestováním ze země do
země a seznamuje lidi s Re connection

a rekonektivním léčením. Ně kolikrát byl
pozván do OSN, kde vystoupil se svým
projevem, o jeho seminářích informo-
val The New York Times. 

Rekonektivní léčba poskytuje trvalé
výsledky u onemocnění pohybového apa -
rátu, autoimunitních onemocnění, chro nic -
kého únavového syndromu, kardiovasku-
lárních nemocí, onemocnění mozku i dal-
ších vážných civilizačních nemocí včetně
onemocnění onkologických. Používá se
i u psychických nemocí. Pokud si před-
stavíme systém našeho těla jako počítač,
je rekonektivní praktik člověk, který nás
napojí na antivirový program (vše špatné,
co do systému nepatří, odejde) a počítač
restartuje.

Rekonektivní léčení je předmětem
zkoumání kvantové fyziky a řada statí je
kvůli vysoké míře odbornosti pro laiky
a pro nemocné obtížně pochopitelná.
Mně osobně je nejbližší obrazné přiblíže-
ní dr. Pearla, které použil na prezentaci
rekonektivního léčení v Praze v březnu
tohoto roku: Každý sluneční paprsek
obsahuje hologram celého slunce. Každý
sluneční paprsek reprezentuje slunce.
Pak tedy každý sluneční paprsek je slun-
ce. Každý z nás je mikrokosmem makro-
kosmu. Když se my vrátíme do stavu rov-
nováhy, ovlivní to celý vesmír. Uzdravení
je mnohem víc než uzdravení jater, ruky či
jiného nemocného orgánu. Myslíme jas-
něji, vidíme svět jasněji – ve světlejších
odstínech, přestáváme se bát být sami
sebou. Uzdravujeme se fyzicky i emocio-
nálně. Díky této energii si máme uvědo-
mit, že nikdo není výjimečný a všichni
jsme výjimeční. Kámen hozený do vody
způsobí vlny, které se šíří tak daleko, až je
přestaneme vidět, dorazí nejen ke bře-
hům, šíří se i do vzduchu, mraků, deště
a celého vesmíru. 

Rekonektivní léčení je placené, aby se
člověk stal rekonektivním léčitelem
s oprávněním, musí absolvovat dva inten-
zivní tréninky, pak si může otevřít praxi.
Rekonektivní praktik stejně jako lékař
vám nedá žádnou záruku, někdy se
výsledky dostaví téměř okamžitě, někdy
po nějaké době, dokonce si jich ani
nemusíte všimnout. Jediné, co vám reko-
nektivní praktik na rozdíl od lékaře může
slíbit, je, že v nejhorším případě se nesta-
ne nic. Posouzení, zda je to málo nebo
hodně, je na každém z nás a je relativní. 

Náklady na lékařskou péči nebo na
rekonektivní léčení můžeme spočítat, ale
hodnotu zdraví a lidského života nespočí-
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V následujícím článku bych vám, vážení čtenáři, ráda přiblížila metodu
rekonektivního léčení, o jejímž pozitivním působení jsem se přesvědčila sama
na sobě. O podstatě metody vypovídá už název – reconnection znamená
znovunapojení, tedy návrat k prapůvodní energii. 



táme! Volba možností léčení je jistě
pokrokem, ovšem zodpovědnost za své
zdraví a svoji volbu neseme my. 

Rozhovor s dr. Ericem Pearlem 

� Pane doktore, proč o rekonektivní
léčbě u nás koluje tolik rozporuplných
informací? 

Protože mnozí lidé, kteří navštíví pouze
víkendový seminář, se začnou považovat
za autority, začnou si otevírat blogy, dis-
kutovat na chatech, kde odpovídají
nesprávně na otázky lidí. To není dobré
a mate to veřejnost.

� Je rekonektivní léčení už nějak uve-
deno do praxe v nemocnicích?

Ano, ve většině zemí je energetické
léčení povoleno, protože jej zákon neza-
kazuje. V některých zemích je energetic-
ká léčba povolena jen pod lékařským
dohledem. Např. Srbsko už došlo v uzná-
ní rekonektivního léčení daleko, mnoho
tamějších lékařů má zároveň oprávnění
k rekonektivní léčbě a pacient si tedy
může vybrat lékaře, který je zároveň reko-
nektivním praktikem. Pak samozřejmě
záleží na osobě lékaře a pacienta, jak se
spolu domluví a zda lékař dá na přání
pacienta nebo chce sám jako autorita
rozhodnout, zda začít s léčbou rekonek-
tivní či klasickou.

� Jsou ceny za rekonektivní léčení
v různých zemích obdobné nebo bere-
te v úvahu životní úroveň v jednotlivých
zemích? Je tato léčba pro nemocného
člověka finančně dostupná?

Nenastavujeme konkrétní ceny, na
seminářích doporučujeme rozsah cen,
které by rekonektivní praktici měli účto-
vat. Doporučený rozsah se pohybuje
v rozmezí 75 až 120 eur. Rekonektivní lé -
čení a reconnection jsou mezinárodně
registrované značky. Je to proto, aby
kdokoli, kdo se v některé zemi rozhodne
vyhledat rekonektivního praktika, měl jis-
totu, že se dostane do rukou proškolené-
ho odborníka a obdrží od něj léčení na
nejvyšší možné odborné úrovni, zcela
čisté, bez ovlivnění jakýmkoli jiným způ-
sobem léčby založeným na technice stra-
chu. 

� Jak je možné, že rekonektivní léčení
mění DNA?

Rekonektivní léčení se liší od reiki, či-
kung a dalších metod, přináší energii,
světlo a informaci. Víme, že při rekonek-
tivním léčení září více úrovní světla
a dochází při něm k opravě DNA. Nevíme
ovšem, jakým způsobem se oprava DNA
děje, neznáme mechanismy působení.
Z provedených studií víme, že když se

k rekonektivnímu léčení přidá jiné energe-
tické léčení, úroveň světla klesá a dochá-
zí ke zpomalení léčby.

� Může se stát, že rekonektivní léčení
člověku nepomůže? Pokud ano, proč ?

Nemůžeme odhadnout, co rekonektiv-
ní léčení udělá, protože neléčí symptomy,
ale každého konkrétního člověka. Ne ví -
me, co je úmyslem vyšší moci, ať jí říká-
me Vesmírná inteligence nebo Bůh nebo
Univerzální láska, tyto frekvence udělají
pro každého to, co je právě pro něj to nej-
lepší při hledání lásky a harmonie. Proto
také tři lidé se stejnou diagnózou mohou
mít různé výsledky.

� Můžete vysvětlit, jak je kvantová fy -
zika spojena s rekonektivním léčením?

Kvantová fyzika je jeden ze způsobů,
jak se vědci snaží porozumět vesmíru.
Všechno už existovalo, než to vědci obje-
vili, jinak by neměli co objevovat. Ne zna -
mená to, že rekonektivní léčení je spojeno
s kvantovou fyzikou, ale že kvantoví fyzi-
ci se snaží vysvětlit, proč se lidé, kteří
obdrželi rekonektivní léčení, tak drama-
ticky uzdravují. 

� V tisku se objevila zpráva, že An ge -
lina Jolie podstoupila z důvodu nebez-
pečného genu další invazivní operaci,
odnětí vaječníků. Pokud byste byl Vy
jejím lékařem, jak byste v jejím případě
postupoval?

Vždy bych začal něčím, co je méně
invazivní a má méně rizik, zvolil bych na
začátek rekonektivní léčení. Ale pacient
by měl být vždy sledován lékařem a ne -
měl by jít proti svému lékaři. Pokud by
nastala situace, že pacient a lékař spolu
nesouhlasí, asi bych změnil lékaře. 

� Nikde jsem nenašla vaše datum na ro -
zení, mohu se zeptat, kolik je vám let ?

Jsem bez věku. Všude najdete něco ji -
ného. Jsem opravdu bez věku. My všich-
ni jsme bez věku.

Otázky pro Vladimíra Ekarta,
instruktora mezinárodního
týmu dr. Pearla a jeho 
nejbližšího spolupracovníka
v ČR:

� Jak se od sebe liší pojmy re -
conne ction a rekonektivní léčení ?

Rekonektivní léčení
je návratem k na šemu
přirozenému stavu
rovnováhy a zdra ví. Je
to jednorázové nala-
dění se na frekvence
rekonektivního léčení,

a tím si něco velmi hluboko uvnitř kli-
enta vzpomene na to, že tento stav
rovnováhy a harmonie vlastně zná a že
se do něj chce vrátit. A tím se nastar-
tuje proces, který u každého probíhá ji -
nak, dle jeho skutečné potřeby. Opti -
mální počet sezení jsou tři do jednoho
týdne a je možné je v budoucnu opa-
kovat. 

Proces Reconnection – Znovu na po -
jení je oproti tomu proces trvalý. Dělá
se jen 1x za život a už se neopakuje.
Obsahuje také léčení, ale je to v první
řadě velký evoluční posun pro člověka,
který tím projde. Všechny věci ve
vašem životě se začnou narovnávat
a dá vat dohromady. Dělají se dvě
sezení v rozmezí čtyř dnů a jak jsem již
řekl, sezení se nemusí opakovat. 

� Potřebuje každý člověk stejný
počet rekonektivního léčení nebo je
počet léčení závislý na závažnosti
onemocnění?

Optimální forma léčení jsou tři seze-
ní během jednoho týdne. Ale není to
pravidlo. Je to jen celosvětově ověřená
zkušenost, kdy lidé, kteří tím prošli, si
nejlépe dokázali uvědomit, že léčení
proběhlo a proces se spustil. Někdy
klient řekne, že se cítí dobře již po prv-
ním nebo druhém sezení. Není dobré
dělat více než čtyři sezení – to už by
vznikala závislost mezi praktikem a kli-
entem. Klient a praktik začnou vytvářet
dojem, že léčení je podmíněno návště-
vou praktika a to klientovi neumožňuje
uchopit svůj vlastní potenciál se vyléčit
sám. Je to proces, který se uvede do
běhu a pak je dobré to nechat praco-
vat. 

Je možné se na praktika obrátit
znovu např. za několik měsíců s jiným
problémem, ale není to trvalá návštěva
praktika a klienta, která trvá roky. To
nikomu ve skutečnosti nepomáhá. 

Pro Meduňku připravila 
JUDr. Nora Chvojková
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