Generell informasjon
Ta gjerne kontakt på telefon om du ønsker å vite mer om
Reconnective Healing og Personal Reconnection eller
har andre spørsmål. I brosjyren finner du generell
informasjon.
Hva skjer når du kommer til en time ?
Fortrinnsvis blir du bedt om å ligge på en
behandlingsbenk og at du lukker øynene dine og slapper
godt av. Vi jobber rundt din kropp med healing og denne
sekvensen oppleves veldig individuelt.
Ha på deg komfortable klær, minimalt med juveler og
dufter på deg når du kommer til en time.

Hva er en Personal Reconnection ?
Setter deg inn på veien det er meningen du skal gå.
Du blir koblet på din sjelelige kontrakt. Dette fører til at
du oftere er på rett sted til rett tid og møter de rette
personene. Ting faller lettere på plass av seg selv.
Opprinnelig var meridianlinjene (noen ganger kalt
akupunkturlinjene) i kroppen vår forbundet med
nettverket med linjer som omslutter planeten jorden og
disse krysser hverandre på velkjente kraftsteder som
Machu Picchu og Sedona. Disse linjene var designet
for å fortsette utover og knytte oss til et enda større
nettverk av linjer som forbinder oss med hele
Universet.
Hver enkelt kropp har sitt eget sett av energi-linjer og
punkter, men lite er igjen av hva det en gang var. Disse
linjene fortsetter å tjene som vår forbindelse til
Universet ved å forenkle vår kommunikasjon av
informasjon og energi mellom stort og smått,
makrokosmos og mikrokosmos, Universet og
menneskeheten.
En gang i tiden ble disse forbindelseslinjene brutt, og vi
mistet vår helhetlige forbindelse med Universet som
forårsaker en forsinkelse av vår tidligere raske
utviklingshastighet.
Personal Reconnection bringer inn ”nye” linjer i
meridianbanene (axitonal-linjer) som gjenoppretter
denne forbindelsen og åpner dem opp. Dermed knytter
dette oss til et mer kraftfullt og utviklet nivå enn før.
Disse linjene er en del av et tidløst nettverk av
intelligens. Et parallell dimensjonalt system, med de
mest grunnleggende energiene for
fornyelsesfunksjonene i menneskekroppen.
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Merk: Det er ofte anbefalt å ta 1-3 behandlinger med
Reconnective Healing forut for en Personal
Reconnection. Snakk med din Reconnective Healing
utøver for mer informasjon.
En Personal Reconnection består av to behandlinger
med minst ei natt og maks tre døgn i mellom. Prisen
omregnes fra Euro til norske kroner på dagen du møter
til din første behandling.

Grunnen til helseproblemer kan være en kombinasjon av
fysiske plager og manglende indre flyt. Healing er å
vende tilbake til balansen hos seg selv.
Noen ganger kan dine indre energibaner låse eller
blokkere seg, og healing kan være med på å løse opp i
dette.
Reconnective Healing er ofte en livsforandrene
opplevelse hvor helt nye frekvenser får lov til å helbrede
kropp, sinn og ånd. Reconnective Healing er helt
forskjellig fra Reiki, Johrei, Jin Shin, QiGong, Prana
Healing.
Reconnective Healing går utenpå alle andre healingteknikker du måtte ha hørt om.
”Hvis du er heldig, vil healingen komme i en form som du
forventer. Hvis du er ekstra heldig, vil den komme i en
form du aldri kunne drømme om - i en form som
Universet har valgt spesielt for deg”. -- Eric Pearl.
Disse høyst følbare energiene settes i gang av din
Reconnective Healing - utøver når sesjonen begynner,
og vil fortsette lenge etter at sesjonen(e) er avsluttet.
Du vil være forandret for alltid, for du nå fungerer på en
høyere frekvens enn før.
Reconnective Healing er så mye mer enn å "reparere"
fysiske plager. Den jobber også veldig på det indre
planet slik at man kommer mer i balanse med seg selv.
Det anbefales at man tar 1-3 behandlinger med
Reconnective Healing. Etter å ha jobbet med dette en
stund virker det som det er en prosess som jobber i 3
"trappetrinn". Etter den tredje behandlingen blir det helt
individuelt videre for den enkelte. Det som er det viktige,
er at den enkelte lytter til sin kropp og hva den sier.
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En ny dimensjon innen healing
Oppleves ofte som en omveltning av livet ditt, den tar i
bruk nye frekvenser som åpner for healing av kropp, sinn
og sjel. Reconnective Healing skiller seg ut fra annen
healing ved at energiene den bruker opererer på en
høyere frekvens. Du får denne høyst merkbare energien
når behandlingen starter og energien fortsetter å virke
lenge etter at timen din er over. Livet ditt opererer da på
et høyere frekvensnivå enn tidligere og i tillegg har du
blitt "smittet" av energien.
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