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Ik zal jullie wat achtergrondinformatie geven over hoe het licht en de informatie doorkwam en 
daarna zal ik wat tijd besteden aan de achtergrond en informatie over de Keys of Enoch en 
enkele andere zaken rondom dit werk 
 
We praten deze morgen dus over de concepten licht en informatie, de Keys of Enoch en daarna 
zal Eric zijn materiaal van zijn boek met jullie delen. 
 
Ik wil ons allemaal hier echt ‘aanwezig maken en wil jullie vragen op te staan, Trouwens, de 
mensen die me nog niet ontmoet hebben, ik ben Doug Ik hoor bij het Teaching/Reconnection-
team en het is een eer en een voorrecht om dit licht en deze informatie mee op deze planeet te 
mogen brengen. Ik zeg dit al vier jaar en nu is het helemaal relevant om licht en informatie naar 
de planeet te brengen. Het is werkelijk prachtig en krachtig. 
 
Herinner je de zes zinnen, deze zes zinnen kwamen op een interessante manier door. Ze kwamen 
niet alleen voor Eric door. Ze kwamen door voor ons allemaal, 
 
Ik wil de frequenties ons lichaam binnen laten komen. Sluit je ogen. Ik ga de zes zinnen zeggen 
en ik wil dat je ze mee zegt in je hoofd en denk na wat deze woorden op dit moment voor je 
betekenen. Ik wil dat je nadenkt wat deze woorden betekenen in de keuzes die jij hebt gemaakt 
om hier vandaag te zijn. Met die ervaringen en het ervaren van de frequenties begin ik: 
 
Wij zijn hier om je te vertellen dat je door moet gaan met wat je doet. 
 
Wat je doet, is licht en informatie naar deze planeet brengen. 
 
Wat je doet, is strengen herverbinden. 
 
Wat je doet, is snaren herverbinden. 
 
Je moet weten dat je een meester bent 
 
Wij zijn gekomen vanwege jouw reputatie. 
 
Haal diep adem, ga zitten en laten we beginnen. 
 
-2- 
 
Het is 1993 en je naam is Eric Pearl en jouw officemanager heeft je net verteld dat je naar het 
strand moet gaan om je middag door te brengen. Dus je gaat naar het strand en je ziet een vrouw, 
een typische waarzegster, en ze zegt, trouwens, als healer moet je een behandeling ondergaan  
 



Nederlandse vertaling van de lezing                                                                                                                     

THE SCIENCE OF THE RECONNECTION DOOR DOUG DE VITO, THE RECONNECTION®     2006 

 

 

 

Vertaald door M. van Vorst (www.praktijkmarielle.com). Fouten voorbehouden. 

 

2 

 
hebben genaamd de ‘axiatonale informatieverbinding’ (axiatonal enlightenment). Eric wist niet 
wat dat betekende, maar dacht dat ze met healer zijn werk als chiropractor bedoelde. Hij dacht er 
niet echt over na en toen zei de vrouw, ‘je kunt meer over dit werk leren door het boek The Keys 
of Enoch The Rook of Knowledge te lezen’. Eric dacht, het zal wel, zeker toen ze zei dat $333 
noodzakelijk is als uitwisseling om deze behandeling te laten doen en hij vertrok simpelweg. 
Maar de nieuwsgierigheid won. Is iemand ooit in de Bodhi Tree boekwinkel geweest op Melrose 
Place? Eric’s praktijk was daar in de buurt, ook op Melrose. Hij stond trouwens bekend als de 
Melrose Place chiropractor. Dus hij was vlak in de buurt en de woorden ‘ga erover lezen in de 
Keys of Enoch’ bleven hem achtervolgen. Dus hij ging op en neer naar de boekwinkel. Hij was 
als chiropractor erg druk, hij zag 150, 200 patiënten op een dag, en rende tijdens lunchpauzes 
open neer naar de boekwinkel. Ze zei ‘lees paragraaf 3.1.7’. Paragraaf 3.1.7 is 8 pagina’s lang. 
Voordat ik praat over wat er in deze paragraaf en in dit boek staat, zal ik je wat 
achtergrondinformatie geven. 
 
Het jaar was 1993. Laten we 20 jaar teruggaan. Nou is je naam J.J. Hurtak en je bent een slimme 
man. Je hebt twee PhD- titels. J.J. heeft niet één titel, hij heeft er twee. Ik herinner me toen ik 
voor het eerst een boek van hem las, dacht ik dat het een drukfout was. Hij zal je zelfs vertellen 
dat hij er drie heeft, maar het klonk niet om PhD PhD PhD te zeggen. J.J. is wiskundige, 
Egyptoloog, geoloog, archeoloog musicoloog, kabbalist en nog vele andere -ists. J.J. schrijft in 
zijn voorwoord van het boek dat hij meegenomen is naar een plaats en heel veel informatie heeft 
gekregen. Zijn lichaam en geest waren hiervoor speciaal voorbereid, dus hij kon letterlijk een ton 
aan informatie terugbrengen in dit boek. En dit boek vol informatie heet The Keys of Enoch The 
Book of Knowledge. Dit boek is eigenlijk een verzameling van aanwijzingen, codes of sleutels. 
En deze sleutels zijn wetenschappelijke aanwijzingen over hoe ons lichaam werkt. Het zijn hints 
over wat er werkelijk is gebeurd in ons historisch verleden op aarde. Het zijn wetenschappelijke 
referentiepunten en aanwijzingen hoe licht werkelijk functioneert, hoe het zonnestelsel werkt en 
hoe alle stukjes in elkaar passen. Maar in principe is dit boek een gesloten bron van informatie, 
wat volledig geschreven is in codes, die wij moeten ontcijferen. Deze informatie is doorgekomen 
bij J.J. Hij bracht het naar ons in 1973 en dit boek stond 20 jaar op een boekenplank voordat Eric 
het vond in de Bodhi Tree winkel. De reden dat dit voor ons interessant is, is dat dit boek één van 
de eerste boeken was waarin het woord ‘axiatonaal’ systeem voorkwam. Het is niet het enige 
boek, er zijn meer schrijvers, wetenschappers die hiernaar refereren, maar dit was één van de 
eersten. 
 
Dus het is 1973, je krijgt deze woorden, het boek wordt geschreven, wat erg intensief is. 
 
Het enige wat je niet kunt doen met de The Keys of Enoch is het LEZEN. Maar J.J. zegt, je hoeft 
het niet persé te lezen, neem het in je op. Het is bedoeld om in je op te nemen en op die manier 
op verschillende niveaus van bewustzijn te begrijpen, enkel één laag daarvan leest het. Het 
omvat verschillende lagen, dus je krijgt de informatie binnen. 
 
Nu is het 1993 en Eric staat achterin de Bodhi Tree boekwinkel. En paragraaf 3.1.7 was de  
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paragraaf waar hij van de zigeurin naar moest kijken. Dus hij rende tussen zijn patiënten in op en 
neer naar de boekwinkel. Hij was erg druk bezet, maar nieuwsgierigheid overwon. Eric is een 
slimme en nieuwsgierige man. Daar staat hij, hier is paragraaf 3.1.7: 
 
-3- 
 
Iets werkt er in ons, binnen in ons lichaam - Ik zal proberen het naar normaal Engels te vertalen, 
het kostte mij twee jaar om dit boek te lezen. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond en het 
was nog steeds erg moeilijk En ik denk dat ik dat ik nog steeds niet helemaal begrijp, behalve 
dan dat het opgenomen is in een bepaalde laag van mijn bewustzijn waar J.J. Hurtak het over 
heeft, maar ik zal proberen om te zetten naar begrijpelijk Engels - Er is iets aan het werk binnen 
in ons lichaam, een set van uniek vibrerende levels. De vernieuwende functies van ons lichaam 
worden geleid door wat genoemd wordt de meridiaan axiatonale lijnen. En deze zijn gelijk aan 
de acupunctuurlijnen, maar deze verbinden je met de omringende systemen. En deze axiatonale 
lijnen eindigen niet bij ons fysieke lichaam, onze huid. Ze hebben geen einde. En wanneer de 
mensheid kan realiseren dat er een verbinding is tussen hun lichaam en dit eindeloze systeem, 
kunnen ze letterlijk een stap voorwaarts doen in een geheel nieuw niveau van wat ze noemen 
hoge wetenschap, bekend als medische astronomie. Het gaat door over medische astronomie en 
de twee grote voordelen ervan: genezing evolutie en evolutie van het bewustzijn. Dus wanneer 
de mensheid de verbinding kan ontdekken tussen zijn of haar eigen leven, het lichaam en dit 
systeem, kan men letterlijk een stap voorwaarts doen in een geheel nieuw niveau van genezing 
en evolutie. Het gaat verder met dat we ooit meer volledig verbonden waren met de 
sterrenstelsels, het universum en het systeem van healing en evolutie, maar op één of andere 
manier zijn we losgeraakt van dit systeem. En als je kijkt naar verschillende culturele 
benaderingen, zoals bijvoorbeeld naar de Bijbel of de Aboriginal culturen, wordt er altijd gepraat 
over zaken als ‘de grote val’, ‘het verliezen van verbinding’, ‘de grote oorlog’ of iets 
soortgelijks. En het doet er niet echt toe wat het was, op een bepaald moment zijn we die 
verbinding verloren, ons lichaam is losgeraakt. En nu leven we met een gelimiteerd lichaam. We 
hebben niet de volledige toegang, we hebben niet de mogelijkheid om te leven, te genezen en te 
vernieuwen zoals we ooit deden. Het gaat verder met dat, op het moment dat we verbinden met 
het axiale systeem, een vijfdimensionaal systeem dat kleur en geluid combineert (en waar doen 
deze woorden je aan denken.. vibratie, frequenties, licht en informatie), ons hogere Zelf bij de 
basisenergie voor alle vernieuwende functies van ons menselijk evoluerend lichaam kan. Het 
zegt verder dat dit licht en deze informatie op elk systeem in ons lichaam werkt, cellen, zenuwen, 
botten, spieren, verbindingen, celmembranen, mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Het 
komt overal. Dit netwerk brengt informatie die energetische informatie kan organiseren in ons 
lichaam, zodat wij in de goede vorm kunnen herstellen. Mensen vragen zich af hoe we weten dat 
het invloed heeft op het DNA. Het antwoord is, omdat het werkt. Zo simpel is het. Trouwens elk 
deel van ons lichaam bevat DNA. Als iemand geneest, is er iets veranderd, Op één of andere 
manier is het DNA verandert. Laten we kijken naar een kankercel. Wat gebeurt er als een 
kankercel ineens verdwijnt na een paar sessies? Het gebeurt niet altijd, maar het gebeurt vaak,  
Op één of andere manier verandert het DNA van die cel. Dus de structuur van het DNA van die  
 



Nederlandse vertaling van de lezing                                                                                                                     

THE SCIENCE OF THE RECONNECTION DOOR DOUG DE VITO, THE RECONNECTION®     2006 

 

 

 

Vertaald door M. van Vorst (www.praktijkmarielle.com). Fouten voorbehouden. 

 

4 

 
cel verandert. Wat er staat is dat wat we dan doen is licht en informatie toevoegen. Genetische 
informatie, wat ons lichaam dan gebruikt om de cellen te herstellen. Het vertelt dat als we 
hiermee doorgaan het niet enkel stopt bij genezing van ziekte, het gaat door. Dit zal een geheel 
nieuw niveau van genezing worden, genaamd electromedicine, erg verbonden met het concept 
van medische astronomie. 
 
Maar klinkt het niet als iets wat je eigenlijk al weet? Dit boek is geschreven in 1973. En er wordt 
Eric 20 jaar later vertelt dat het voor hem als een healer nodig is dit te laten doen. Dus de 
nieuwsgierigheid overwon en hij ging heen en weer tijdens zijn lunchpauzes. En dit is wat hem 
overtuigde om te gaan en deze kennis te gaan onderzoeken. 
 
Eric had eindelijk de moed om het boek aan de kant te leggen en de behandeling te ondergaan, 
wat absoluut onlogisch is voor een arts, hij kent alles over het lichaam. Hij dacht, ik moet het 
doen. Dus dat was 1993. Dus hij onderging de behandeling lichten gingen aan en uit. Trouwens 
bij hoeveel mensen gingen lichten aan en uit, stereos, televisies? Veel. Is dat niet te gek? Bij 
hoeveel mensen is dat nu nog steeds zo? Raad eens, jij gaat door met ontwikkelen. En elke keer 
als je naar een volgend niveau gaat, krijg je een kleine reminder, een boodschap, een 
liefdesbriefje van het universum om te zeggen ‘Goed zo!’. En je lacht erom, en nog eens, en nog 
eens. En wanneer je er boos over wordt, gaat het ineens weg voor zes maanden. Gebeurt het ook 
met straatlantaarns? Het gebeurt niet met zaken die de veiligheid van anderen kunnen 
beïnvloeden. Mijn auto speelt graag met me. Elke keer als ik naar een ander niveau ga, gaat het 
lampje van de motor branden, Ik werd er echt boos van, ik moest $600 betalen bij de garage en 
de volgende dag brandde het weer. Het had te maken met een emotionele healing waar ik door 
moest. En ik dacht, als ik wat-het-ook-mag-zijn gewoon loslaat, zal mijn auto zichzelf wel 
repareren. En dat deed ie. En dat patroon gebeurt nu al het laatste anderhalf jaar. Dus wanneer 
het lampje van de motor gaat branden, moet ik echt even stilstaan bij wat mijn interne ‘motor’ 
me wil vertellen. En dan weet ik dat ik iets moet oplossen. Dit is alleen mijn verhaal, maar ik 
weet zeker dat jullie er ook wel honderd hebben. 
 
-4- 
 
Nou is het 2002 en je bent nu in Toronto bij de Total Health Convention. Hier zijn J.J. Hurtak en 
Eric Pearl sprekers. J.J. Hurtak begint en hij geeft een multimediapresentatie, die gaat over de 
mogelijkheden van de mensheid wanneer we in het axiatonale systeem stappen. Wat gebeurt er 
met onze hersenen, met ons lichaam, met ons bewustzijn en wat zijn de mogelijkheden van het 
opereren en leven op een ander niveau en allerlei dimensionale aspecten. Ik zat achter in en sloeg 
bijna achterover van alle informatie. En precies op dat moment, ik had het boek bij me - ik weet 
niet precies hoe dat komt, ik was er bijna zeker van het in het hotel gelaten te hebben - maar het 
boek sloeg open toen J.J. klaar was. Hij draaide om en introduceerde Eric. Hij zei, nou voor de 
eerste praktische toepassing van het axiatonale werk, introduceer ik dr. Pearl om over 
Reconnective Healing te praten. En precies op dat moment bleef het systeem hangen en het boek  
sloeg open. Dat doet het vaker. Eric’s boek doet dat ook. Ik dacht dat het opensloeg bij paragraaf  
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3.1.7, maar dat was niet zo. Het sloeg open bij paragraaf 3.1.4. Dit had ik toen nog niet gelezen. 
Maar als je kijkt naar die pagina, is er één woord vetgedrukt en springt eruit: ‘Reconnected’. En 
je ogen worden naar dat woord getrokken. Er staat: ‘door een projectie van licht kunnen 
individuen herverbonden worden met hun perfecte blauwdruk (Adam Kadmon)’. Ik sprak Eric 
later en zei ‘Nou weet ik hoe je aan de naam van je boek bent gekomen’. Hij zei ‘Nee, dat heb ik 
nog nooit gelezen. Ik heb niet eens ooit paragraaf 3.1.7 helemaal doorgelezen’. Maar als je kijkt 
naar de geschiedenis, 1973, 1993, 2002 en nu 2006. Dit woord ‘Reconnected’ is hier voor ons 
allemaal, op een krachtige manier. Een manier die je niet kunt ontkennen. Dus als je kijkt naar 
wie je bent vandaag de dag en de keuzes die je hebt gemaakt om hier te komen en hier in de 
stoelen te zitten, herken en weet dat er veel support achter zit. Veel synchroniciteit, veel licht en 
informatie dat zich in vele vormen uit. Ik ga even verder met 3.1.4. Inidividuen kunnen een 
toegankelijk hogere overbrengbare resonantie ontvangen. En dit zal hun toestaan dit licht en deze 
informatie te brengen en deze paranormale energieën te modelleren. En dit verklaart hoe 
paranormale gaven, zoals healing, werkt. Het zegt specifiek dat sommige individuen deze hoog 
resonerende frequentie zullen ontvangen waarmee je kunt werken en die je kunt gebruiken om de 
moleculaire samenstelling van cellen en DNA te veranderen en zo genezing kan beïnvloeden, 
buiten de kaders van ruimte en tijd. Wat betekent het als iemand geneest? Wat betekent het als 
iets zomaar verdwijnt? Wat betekent het als iemand openstaat voor een healing en degene 
ontvangt precies de juiste informatie die hij nodig heeft om hem een stap voorwaarts te gaan op 
het levenspad en de ziekte los te kunnen laten. Raad eens, individuen ontvangen de hoge 
frequenties die dit en meer bewerkstelligen. Hiermee worden andere paranormale gaven bedoeld. 
Er staat het woord paranormaal, maar het wordt verder gedefinieerd als ‘je lichaam beter kennen, 
het hebben van een hoger niveau van bewustzijn, intuïtie’. Het gaat over het kunnen 
manifesteren van verschillende dingen. Hoeveel mensen hebben het gevoel dat hun lichaam is 
veranderd sinds ze dit werk doen? Hoeveel mensen heb het gevoel sterker en gezonder te zijn 
geworden? Hoeveel mensen hebben ontdekt dat ze ook andere gaven hebben ontvangen? Zoals 
bijvoorbeeld overvloed, nieuwe richting op het levenspad, meer rust, telepathische 
communicatie, mediumschap, zintuigen die op hoger niveau functioneren, meer aanwezig zijn in 
het samenzijn met mensen, fysiek sterker zijn en een beter uithoudingsvermogen hebben, meer 
kunnen geven, meer compassievol zijn, meer verbonden op een hoger niveau zijn, het kunnen 
loslaten van verdriet? Het gaat verder met dat het door zal gaan op ons pad, het is niet alleen een 
fysieke healing, het gaat over het ontvangen van al deze dingen. 
 
-5- 
 
Dat is deel waar de Keys of Enoch over gaat. Dat is een deel waar we instappen. En dit boek is 
één van de vele waarin gesproken wordt over een grote Verschuiving die plaats zou vinden in 
deze tijd. Het zegt er iets over op een heel specifieke manier. Het woord ‘Reconnected’ wordt 
genoemd, het gaat over licht en informatie. Ik wil nog even wat aandacht daaraan besteden. 
 
 
Hier is mijn tekening: We hebben de frequenties. Op één of andere manier is de aarde gedraaid.  
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Is iemand dat opgevallen? Is er iets opgevallen in het weer? Wetenschappers weten dit. Iets is er 
veranderd. Het magnetisme van de aarde. Als je kijkt naar het Kryonwerk, er zijn theorieën dat 
de magnetische lijnen zijn veranderd, we weten dat het klimaat veranderd. Is het iemand 
opgevallen hoeveel mensen op onze planeet healer of medium zijn? Dit was niet zo in 1973. Er is 
een verschuiving van bewustzijn. Een deel van wat er gebeurt, is dat deze verschuiving een raam 
open heeft gezet en nou ineens zijn deze frequenties voor ons toegankelijk Deze frequenties van 
healing. En deze frequenties zijn groots en hebben licht en informatie, kleur en geluiden en al de 
verschillende aspecten van healing. Dus op één of andere manier kunnen we met dit licht en deze 
informatie twee dingen kunnen doen: het overlapt elkaar, maar één ding wat we kunnen doen is 
Reconnective Healing. En bij Reconnective Healing stappen erin, we observeren, we voelen, we 
vinden, we trekken uit en spelen. En op één of andere manier staat het proces van observeren, het 
met die ander zijn, het spelen met de energie, het uitbreiden van de verbinding en letterlijk uit de 
weg gaan, een healing toe te manifesteren. Dus wat we met Reconnective Healing doen is, we 
bieden 1-3 sessies aan. Dat is genoeg voor de persoon om te ervaren of te herkennen en om de 
healing die zou moeten plaatsvinden te laten plaatsvinden. Ga verder uit de weg. Ben er zeker 
van dat je niet in de weg staat, dat je niet stuurt, dat je ego niet dirigeert. Ga uit de weg en laat 
het zich verder uitvouwen. En in dit niveau gaan de frequenties niet via jou, maar via het 
universum. Eén van de dingen die echt anders zijn, is dat het werk niet binnenkomt via jou en 
uitgaat naar de persoon. Je zendt niet, je ontvangt van het universum. Je voelt, je ervaart, je 
observeert, maar jij ontvangt. Je bent deel van een universele wet, in een energieuitwisseling. Jij 
ontvangt van het universum, bent deel van het healingproces van de ander. Dat doen we met 
Reconnective Healing. En wat kan er gebeuren? Ze kunnen healings ontvangen op fysiek, 
mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Omdat je niet werkt aan een ziekte, je helpt de persoon 
bij genezing bij het doen van een stap voorwaarts richting hun perfecte blauwdruk. Het zit van 
binnen, jij geeft ze enkel een observatie, een mogelijkheid te herinneren. Iemand zei ooit, als 
mensen zijn we op één of andere manier vergeten hoe we gezond en goed moeten zijn. En een 
deel van wat we hier doen, is mensen weer herverbinden met die kennis hoe dat moet. We 
hebben het allemaal in ons. En heeft het effect op ons DNA? Ja, dat moet wel, want alles in je 
lichaam is gemaakt van DNA. Trouwens, weten jullie wat de wetenschappers zeggen over DNA? 
Het brengt licht en informatie over en ontvangt het. Het werkt als een lichtgenerator, het zendt en 
ontvangt informatie en licht Is dat niet interessant? Dus we krijgen dit licht en deze informatie, 
het beïnvloedt ons en brengt genezing. 
 
En dan hebben we de Reconnectie. De Reconnectie werkt met dezelfde frequenties. Maar wat we 
doen met bij Reconnectie is het specifiek herverbinden van het lichaam van de persoon met 
netwerk wat de planeet omringd en dat van het universum. 
 
-6- 
 
Dit moet altijd gebeuren in twee sessies en heeft de trilling van 333. 333 is een universele 
constante, een wet, als je het zo wilt noemen, een wonder of een vorm van een wet, die body, 
mind, spirit omvat. De nummers van healing, het nummer van completeren, drie entiteiten die  
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één worden. Je ziet patronen van 3-en, 6-en, 9’s en 12-en overal in de natuur, de heilige drie-
eenheid en we kunnen zo nog wel even doorgaan. De basis is dat dit werk een belangrijke wet 
van creatie en het universum reflecteert. Wat we doen als we herverbinden is, we kiezen bewust 
om ons te verbinden met het universum op een ander niveau. Wat typisch is van dat proces, is dat 
we ontwikkelen. We kunnen ook fysieke healings hebben, emotionele of spirituele en voor het 
grootste deel worden we erg snel teruggezet op ons levenspad. Soms sneller dan dat je er zelf 
klaar voor bent, maar het gebeurt. Hier is een andere manier om het te benaderen; hier is je 
levenspad (een curve), soms staan we stil (flatline), je krijgt een ziekte of komt in een andere 
situatie terecht. We zijn mensen, we zijn zielen met menselijke omstandigheden. We kunnen een 
ziekte krijgen of een minder goede periode. En in die situatie kan Reconnective Healing vaak 
helpen. Je biedt 1 tot 3 sessies aan en staat het universum toe zijn rol te pakken en laat datgene 
wat hoort te gebeuren, gebeuren. Later, wanneer je de Reconnectie aanbiedt, is wat je dan in 
essentie doet die persoon helpen zijn levenspad te versnellen. De richting van de lijn te 
veranderen. Hoeveel mensen hadden na het ontvangen van de Reconnectie een verandering in 
hun carrière? Of een verschuiving of een versnelling? Meer dan de helft van de mensen. Hoeveel 
mensen begrepen op z’n minst wat ze wilden worden als ze groot werden? Bijna iedereen. Is dat 
niet grappig? Het is één van die dingen die je herkent, je leven gaat maar door en je bent druk. Je 
hebt zoveel andere dingen en dan opeens heb je een twee-sessie-ervaring en plotseling neem je 
de realiteit heel anders waar. Het gebeurt niet in één nacht, soms duurt het maanden en het blijft 
doorgaan, we blijven als mens ontwikkelen. Maar is dat niet te gek? Zijn er vragen hierover? 
Waar komt de 333 vandaan? Wanneer de axiatonale uitleg doorkwam, was de boodschap dat dit 
werk de trilling van 333 had. En wat we ontdekten, en niet alleen in het axiatonale werk, maar 
ook in heel veel andere dingen in de natuur zie je de patronen, telkens weer. Het is precies 33 
jaar geleden! En nou zijn we in Sedona! En morgen is de de derde! 0k, nou moeten we echt 
stoppen! Het is 33 jaar geleden dat de Keys of Enoch geschreven is en morgen is het 3 maart. 
Level III. Ok, ik geef het op! Zoals ik al zei, je ziet 3-en, 6-en en 9’s overal! En we starten met 
Level III om 3 uur. 
 
-7- 
 
Kan ik ‘t je op een visuele manier laten zien? Hier zijn we op de planeet (ik teken een tekening 
van de aarde), je hebt energielijnen en er zijn plaatsen waar deze lijnen elkaar kruisen. En wij 
staan als mens op de aarde met al haar lijnen. En er is een hoger dimensionaal systeem, dit axiale 
systeem. Een vijfdimensionaal systeem dat kleur en geluid omvat. Op één of andere manier is dit 
hoger dimensionaal systeem van frequenties, licht, informatie en energie nu beschikbaar voor 
ons. Wat we doen met de Reconnectie is, we verbinden met een axiatonaal systeem. Dus de 
axiatonale lijnen die door ons lichaam lopen, verbinden ons het axiale systeem en de 
energielijnen van de aarde. Je hoeft niet persé alle lijnen te kennen, het concept is dat je een 
verbinding hebt van de aarde door jou het universum in en andersom. Dit zijn allemaal andere  
termen en ik weet dat ze allemaal hetzelfde klinken. Maar je hebt de bron van licht en informatie 
van het universum, je hebt jouw lichaam, met zijn eigen lijnen, het zogenaamd axiatonaal 
systeem. We verbinden die lijnen met de Reconnectie en dat verbindt ons ook heel sterk 
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met de aarde. Wat interessant wordt, is dat als je kijkt naar het cellulair niveau, naar je organen, 
je hart en je cellen zijn gebouwd in geometrische structuren, patronen. Je organen zijn gebouwd 
volgens een universele wet. Er zijn verschillende structuren van cellen e.d. Dus al onze organen 
ontvangen het licht en de informatie wat binnenkomt van de andere dimensie. Dat is wat doen, 
dat is het experiment wat we afgelopen weekend deden: proberen uit te vinden wat binnenkomt, 
wat gemeten kan worden in termen van licht en informatie in het systeem. In de kamer waar we 
het werk leerden. 
 
Trouwens we gaan praten over andere onderzoeken die momenteel lopen. We werken ook met 
Gary Schwartz van de Universiteit van Arizona. Hij schreef het voorwoord in Eric’s boek. We 
doen een aantal dingen. Ten eerste onderzoeken we hoe Reconnective Healing werkt. Wat 
gebeurt er als een praçtitioner voelt, vindt en uittrekt bijvoorbeeld. Wat gebeurt er in hun fysieke 
systeem en hoe beïnvloedt het anderen? Ik kan je zeggen, ze zijn er nog niet helemaal uit, maar 
ze blijven proberen het mechanisme te vinden van hoe dit werkt. Het is best gaaf de dag van 
vandaag een Reconnective Healing practitioner te zijn, omdat er veel gaande is. Er zijn ook een 
aantal aanvullende studies die lopen, studies die proberen uit te vinden wat er gebeurt in de 
hersenen van practitioners en de mensen die behandeld worden. Allerlei dingen die leuk zijn om 
te onderzoeken. En weet je wat het belangrijkste is voor ons om te herkennen? We weten al hoe 
we het moeten doen. Wacht niet tot de wetenschap komt en je iets vertelt wat je al weet. Het 
arme team van Gary is al jaren op zoek naar de mechanismen, zij waren de mensen die met Eric 
werkten in de jaren ‘90 en bewezen dat dit écht is en anders, Ze weten het nog steeds niet! Nou 
kunnen we gaan zitten wachten op de publicatie of we hebben 30.000 practitioners wereldwijd 
die sessies geven. Iedere dag sessies geven, de healings zien gebeuren, voelen en weten en alle 
reacties ontvangen over de voordelen van de planeet Wat zou jij doen? Ik zal je vertellen, vorig 
jaar, is de Nobelprijs uitgereikt aan een aantal natuurkundigen. Ze werden beloond voor hun 
werk wat heette ‘Strong Forces’. Het basisconcept van ‘Strong Forces’ is dat er een subatomaire 
kracht is. We kennen allemaal zwaartekracht en weten hoe het werkt We lijken ook magnetisme 
te kennen, maar dat is niet zo. Er is een kracht die alles bij elkaar houdt Als ik een subatomair 
deel hier heb en hier, is er een kracht die de deeltjes met elkaar verbindt. En wanneer je die 
kracht uit elkaar gaat trekken, voelt het als elastiek, als spanning, en op één of andere manier 
wordt deze sterke kracht sterker als je het uit elkaar trekt. Klinkt dat als iets wat je kent? Het punt 
is, jullie zouden allemaal de Nobelprijs hadden moeten krijgen! Omdat jullie hiermee al het werk 
in het veld doen en het heeft hen jaren gekost het in theorie om te zetten, en daar zijn jullie, 
30.000 van jullie die het iedere dag doen! Het is grappig om te denken dat de wetenschap 
mogelijk in staat is het universum te begrijpen, maar laten we niet wachten. Laten we het zelf uit 
vinden, er op uitgaan en het werk doen wat we horen te doen. Het is veel leuker op die manier en 
trouwens, ik heb al jullie namen doorgegeven aan het Nobel-comité.. ze zeiden volgend jaar. 
 
-8- 
 
Mag ik iets met jullie delen? Ja. Het eerste de vorm van het hart, waar je net over sprak het is zo 
dat wanneer je de hartspier opent, knjg je een soort ronde vorm, zoals onze handen, en het vouwt  
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zich in een dubbele helix (geometrisch figuur). En dat is de hartspier. En al onze organen zijn 
eerst in water gegroeid, wat de hele structuur van het DNA ondersteunt. En water is een 
wonderbaarlijk medium. En als laatste, hij een embryo met al haar willekeurige cellen, onstaat 
er rond de 18e dag een soort twinkeling. Op dat moment positoneren alle willekeurige cellen 
zich en zo ontstaat je ruggenwervel. Dus er is iets met die twinkeling, die straling waar je het 
over had, wat heel erg diepgaat. Is dat niet bijzonder? Bedankt dat je dit met ons deelde. 
 
Er is zoveel wat wij niet weten. Er zijn drie versies van natuurkunde. De klassieke natuurkunde, 
dat is Newton. Iedereen heeft wel eens gehoord van newtoniaanse benadering. Newton was een 
hele slimme man. Hij zat op een dag onder een boom en toen viel een appel door de 
zwaartekracht op zijn hoofd. Toen had hij een grote brainstorm en dacht, wacht eens even, deze 
appel is gescheiden van mij. Ik ben gescheiden van die appel en het universum handelde tussen 
mij en de appel. Hij ontwikkelde een hele stroming van fysica die beschrijft hoe het unviersum 
werkt, gebaseerd op gescheidenheid. Gebaseerd op wat ze noemen, discrete fysica. Jij bent jij, ik 
ben ik en en wij zijn gescheiden totdat er een universele kracht bij komt kijken. En hierop was 
onze fysica gebaseerd voor honderden jaren, totdat er een andere man langs kwam, genaamd 
Einstein. En Einstein bestudeerde newtoniaanse fysica en heel veel andere dingen, en had heel 
veel briljante brainstorms. Wat hij ontdekte was dat de newtoniaanse benadering vaak niet 
werkte, behalve als je ienemiene klein was, immens groot of je heel snel verplaatste. En wat valt 
daarbuiten? Het leven. Het beschrijft ongeveer het leven! Dat is een heel andere stroming van 
fysica, de relativiteitstheorie. Alles is relatief. En dan is er nog een benadering het is de echte 
fysica, de fysica die wij niet kennen. En er zijn duizenden fysici, wetenschappers en medische 
onderzoekers bezig met het vinden van de basistheorie van de fysica en het lukt ze niet. Dus als 
er iemand naar je toe komt en zegt, ik weet precies hoe het zit, hoe je dit doet en wat het is, loopt 
gewoon weg. Want wat die persoon tegen jou zegt, is dat zij denken te weten hoe het universum 
werkt. Niemand weet dat. De derde stroming in de fysica is de fysica van de waarheid. En dat is 
waar we allemaal in leven en wat we elke dag doen als een practitioner en dat is een deel dat 
wetenschappers proberen uit te zoeken. 
 
Heeft iemand het boek Het Veld van Lynne McTaggart gelezen? Hele interessante stof. En heeft 
iemand van het boek Het Veld van de Oneindige Mogelijkheden van Deepak Chopra gehoord? 
Dit is de hele ruimte waar we in spelen en waarschijnlijk meer. Een veld van oneindige 
mogelijkheden, een veld waarin bij het observeren van iemand en het zwaaien van je handen 
boven iemand, en het uittrekken van de energie, er genezing kan plaatsvinden. 
 
Jullie hadden niet gedacht dat ik jullie een fysica-les zou geven vandaag, wel? Er zit een 
chemical engineer in mij. Gelukkig hoef ik geen productmanagement meer te doen. Vroeger  
 
werkte ik als een engineer en ik had de meest glorieuze baan met het maken van luierzakken. 
Kun je je herinneren dat luiers eerst in kartonnen pakken zaten? Nou, ik ben de persoon die 
bedacht heeft om sterke zakken te ontwikkelen en er heel veel luiers in te pakken en van de 
fabriek in jouw winkel te krijgen. Is dat niet spannend? Mijn leven is iets veranderd! Maar goed,  
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maar het andere ding over fysica wat relevant is, is.. 
 
Heeft iemand ooit gehoord over het Heisenbergprincipe? De basis van dit principe is dat wij bij 
het observeren van iets datgene veranderen. We veranderen de uitkomst, het resultaat. Door het 
observeren nemen we deel aan het creatieproces van het universum. Als een practitioner, moet je 
zien dat je een meester bent, moet je weten dat je een meester bent. Misschien is een deel van 
wat we doen wanneer we met de energie spelen, uittrekken en voelen, behalve dat we deelnemen 
in ons eigen healingproces, helpen opnieuw te creeëren en te observeren wat er gebeurt met die 
persoon. Het Heisenbergprincipe betekent dat onze waarneming belangrijk is. En dat is dus deels 
wat we doen. 
 
Laten we het over de drie woorden hebben: energie, licht en informatie. Energie. Als je dit werk 
doet, wat voel je dan? Warmte, golven, speldenprikken, tintelingen, vibraties, kou, trekkracht, 
duwkracht, een draaiende energie, een drijvend gevoel. Voelt iemand warmte, een soort 
magnetisch veld waartegen geduwd of aan getrokken wordt of iets soortgelijks? Is dat niet 
interessant? Alles wat we voelen en dat kan gedurende de hele sessie is een component van 
energie. De fysieke textuur van wat we voelen, die sensatie van warmte, die uitwisseling die je 
kou laat voelen, de tinteling, de golven, dat zijn allemaal aspecten van energie. Dus wanneer we 
praten over Reconnective Healing, hebben we het over dimensies van energie met licht en 
informatie. Het eerste aspect ervan zijn alle dingen die je voelt En op één of andere manier is dat 
bewijs dat het licht en de informatie uitgewisseld wordt, maar energie is de basis. Dat is wat er 
gebeurd, dat is wat je voelt. En dat is waarom je zenuwstelsel al die signalen naar je hersenen 
stuurt, je voelt de energie. Maar het trancendeert (over stijgen); je krijgt ook licht en informatie 
van dat andere systeem. En dit licht en de informatie omvat niet alleen informatie voor genezing 
het omvat ook andere dingen. Hoeveel mensen hebben dingen gezien tijdens een sessie? Wat heb 
je gezien? Je hebt licht gezien en veranderingen in licht tijdens een sessie. Je zag iemands 
gezicht veranderen. Lichtflitsen, en het is vreemd, het is niet echt een fysiek zien, maar het zijn 
een soort multigekleurdefragmentjes. Ik zag het gezicht van mijn moeder toen ze nog heel jong 
was. Ik deed pas geleden de Reconnectie bij een vriend en mijn buurvrouw was in dezelfde 
ruimte een healing aan het geven. Ze keek naar mij en vroeg Sonja, wat ben je aan het doen? Ze 
zag de lijnen en punten, ze waren overal en lichtten op elke keer als ik naar een volgend punt 
ging. Het was wonderbaarlijk voor haar om dat te zien. Hoeveel mensen hebben dingen gehoord 
tijdens sessies? Hoge frequenties, laat je denken aan het woord ‘tonen’. Rennende mensen om de 
behandeltafel. Woorden, uitspraken. Ok. Hoeveel mensen hebben iets geroken? Een geur die uit 
het niets lijkt te komen. Koffie. Gaf je je sessie bij Starbucks? Nee, maar later op die dag las ik 
een boek waar het in terugkwam. Hoeveel mensen voelden dat iemand hen aanraakte en het was 
niet de practitioner? Veel, ongeveer driekwart van de groep. En smaak? Een smaak die zomaar 
uit het niets komt? Een paar. Raad eens, energie, licht en informatie. De informatie die je zag die  
hoorde, die je voelde, de aanwezigheid; een deel van wat je doet is energie transcenderen. Je 
werkt met licht en dat licht heeft informatie in zich. En die informatie komt soms naar jou en 
bereikt jouw bewustzijn. Zodat jij het kan herkennen in je sessies. Daarom is het zo belangrijk 
voor ons om na de sessies te vragen hiernaar, zodat mensen het volledige plaatje van wat ze  
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kregen kunnen herkennen. Ja, ze hebben de energetische sensaties, ja, ze zagen licht, ze kregen 
ook informatie. Wat we doen is een hele bandbreedte van dingen openen, die alle voordelen van 
genezing en meer omvatten dan al het andere wat we hiervoor al op de planeet hadden. Dit is de 
bandbreedte van licht en informatie waar we hiermee te maken hebben. Dat is wat we doen. En 
het gaat verder dan ons bewust niveau. Dit blijft aan je werken op een onbewust niveau en het 
blijft doorgaan. Het is ook bedoeld om door te blijven werken. Wij zijn hier gekomen om je te 
vertellen door te gaan met waar je mee bezig bent. Het is er. Het proces van je Reconnectie is 
een blijvend proces en dat gebeurt bewust en onbewust door licht en informatie. 
 
-9- 
 
Had je een vraag? Ik heb niets gezien of ervaren. Misschien vindt jouw proces meer plaats op een 
onbewust niveau, wanneer had je je Reconnectie? Die heb ik niet gedaan. Ik heb Level 1 en II 
gedaan, maar ik heb geen gezichten of zo gezien. Heb je iets gevoeld in je eigen sessies?Ja, de 
magnetische kracht en ik voelde echt dat ik verbonden was. Wat voelde je nog meer? Rust. Dus 
hebt twee aspecten van informatie en energie waar je mee verbonden bent, dus misschien is dat 
de manier waarop het bij jou begint Kijk niet wat anderen ervaren, heb geen verwachtingen over 
hoe het zou moeten zijn, want dat wat perfect passend is voor jou zal gebeuren en dat zal zich 
uitbreiden. Dus wat bijvoorbeeld start met rust en een magnetisch veld kan zich uitbreiden naar 
andere dingen. Probeer niet te raden welke richting het opgaat. Het is grappig, ik zal jullie iets 
vertellen. Eric gaf mij een sessie gisteravond als onderdeel van het onderzoeksprogramma en ik 
weet niet wat er met mij gebeurde, maar mijn lichaam bewoog op manieren zoals ik nog nooit 
bewogen heb! Ik heb vaak op de tafel gelegen en heb veel sessies ondergaan, maar het feit is, het 
zal je verrassen. Letterlijk. Ik dacht echt, oh mijn God, hoe kan mijn lichaam zo bewegen? Een 
deel van mijn gezicht bewoog op deze manier in een bepaalde snelheid en het andere deel 
bewoog in een andere snelheid, toen wisselde het en toen ging het tegelijk. En alles liep 
synchroon met wat Eric aan het doen was. Het was echt bijzonder! En ik had dat op geen enkele 
manier kunnen voorspellen, maar ik bleef maar tegen mezelf zeggen laat maar gebeuren, geniet 
ervan’. Omdat dit is wat hoort te gebeuren en het was interessant Ik kwam van de tafel af en 
dacht wow, ik zou dit niet kunnen herhalen, al zou ik het proberen. Misschien overkomt dat jou 
ook nog eens. Toen ik mijn sessies had, had ik zo’n extreem geluksgevoel dat mijn hele lichaam, 
het was echt wonderbaarljk. Bedankt voor het delen. 
 
Ok. Hier (tekening) hebben we ons leven, we hebben allemaal een druk leven. We hebben onze 
eigen lichamen, ons eigen leven. En trouwens, deze wolk is het universum. A is een persoon en 
B is een ander persoon. Wat we vinden in dit universum, wat is losgekoppeld, afgescheiden of  
 
hoe zullen we het zeggen, niet goed verbonden is met zijn mogelijkheden, is dat we te maken 
hebben met entropie (wanorde, uit elkaar vallen), veroudering choas en ziekte. Dus een deel van 
wat dit niveau van het universum is, is het niveau waar we tot nu toe in leven, waar jij en ik mee 
te maken hebben op verschillende manieren. Jouw pad is wel anders dan mijn pad, maar één van 
de fundamentele regels van dit universum is het altijd terugkerend verschijnsel van entropie,  
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veroudering choas en ziekte altijd bestaan. Dat is een oud systeem. Wat we hier doen op aarde is 
ons verbinden met een nieuw systeem van fysica, van evolutie, van een nieuw gedachtengoed. 
Wat betekent dat? Dat betekent dat we nieuwe universele mogelijkheden hebben en we hebben 
energie, licht en informatie. En we hebben zoiets als wat Bill Tiller beschrijft als negatieve 
entropie, dat is het omgekeerde. Het basisconcept is, is dat we in de omgekeerde beweging 
maken. En A kan dan een andere A worden, of B wordt B. Dit is het oude systeem wat er in de 
loop van de tijd gebeurt, en A wordt dan misschien een schaduw of een echo van wat het ooit 
was en in het nieuwe systeem waar we energie, licht en informatie ontvangen ben ik een nieuwe 
A. En misschien word je als persoon wel verrijkt met een vele dimensies en kleur. En je 
basisenergie zorgt voor gezondheid, groei, welzijn, overvloed en evolutie. Daar hebben we het 
hier over, we hebben het over een nieuwe universeel systeem waarmee we herverbonden 
worden, waar dit is wat we worden. Het nieuwe systeem van herverbondenheid. Daar gaat het 
boek over, dat is waar Eric het over gaat hebben, Is dat niet een bijzonder systeem om aan te 
denken? Dit is de wereld van de mogelijkheden, de wereld waarin we beginnen te spelen. De 
wetenschap is bekend met deze termen, Bill Tiller heeft het ook vaak over negatieve entropie. 
Hoeveel mensen hebben de film ‘What the Bleep?’ gezien? Hij praat er veel over in die film en 
in zijn boeken en studies. Dat is wat er gebeurd wanneer de andere dimensie begint met het 
binnenbrengen van informatie, er vindt negatieve entropie plaats. Iets wat sneller dan licht 
verplaatst kan binnenkomen. Hoe kan dat binnenkomen? Misschien door je handen toe te staan 
energie te voelen boven het lichaam van de persoon, te observeren, het uit te trekken en te spelen 
met deze energie. Zijn er vragen? Ik heb een vraag over wat we doen in de healerpositie, ik 
probeer nog een beeld te krijgen van wat onze rol is. Ik begrijp dat we ontvangen, maar je zegt 
dat we niet sturen, maar ik dacht dat we wel zoiets deden. Ja en nee, technisch gezien is nee het 
beste antwoord. Je hebt drie entiteiten, je hebt hier de persoon en het universum. Wat we hier 
doen is sensaties voelen, dus in de essentie zijn we aan het ontvangen. Maar we ontvangen ook 
hier, direct van het universum. We ontvangen op één of andere manier een stroom van licht en 
informatie door deel hiervan te zijn. Wat doen we hier? Waarnemen. Op één of andere manier 
door waar te nemen en te voelen veranderen we eigenlijk de output van wat hier gebeurt. 
Technisch is het tweerichtingsverkeer. Maar wat jij denkt, is dat we ontvangen van God, de Bron 
of de Schepper. Technisch geven we dit niet door. Dit is anders dan hoe energietechnieken tot nu 
toe werkten. Het was vaak zo dat deze persoon zich op één of andere manier met het universum 
verbond en dingen doorgaf. En zelfs met de beste intentie, opleiding en bewustzijnsniveau wordt 
dan de informatie gefilterd. Omdat we niet God, de Bron of het Universum zijn. In deze situatie 
zet, vriendelijk of onvriendelijk, het universum ons aan de kant en heb je een andere rol. 
Waarnemen, spelen en voelen. Van ‘Ik hou je bezig en trouwens, ik werk aan de persoon op de 
tafel terwijl jij waarneemt’. Ik dacht dat het ergens in het boek ging over dat toen iemand in een 
ruimte Reconnectieve energie ontving en iemand de kamer binnen kwam de Reconnective 
energie minder werd. En dat dat je liet denken dat die persoon de energie absorbeerde. Dat is 
niet wat er staat. Je hebt het over dat Eric bezig was met één persoon en een heleboel andere 
mensen startten met hun eigen energietechnieken op datzelfde moment. Wat dat deed, was ruis 
veroorzaken. Als ik een gesprek heb met jou en wij hebben het over de Oscars. En ik vraag je 
wie er gaat winnen en opeens geven twaalf andere mensen antwoorden, zal ik niet horen wat het  
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is. Dat is wat er gebeurd in die situatie. Dat was eigenlijk een praktische les voor ons allen: 
de beste communicatie bij Reconnective Healing is één op één. Dat is wat dat bewees. En dat 
deze persoon duidelijkere feedback krijgt wanneer het maar één persoon is die waarneemt en met 
de energie speelt. Het kan wel in een groep. Dat leidt tot de volgende vraag: Kan één iemand 
meerdere mensen behandelen? Ja. En kunnen meerdere persoon één persoon behandelen? Ja. En 
natuurlijk zal de persoon er wel een voordeel bij hebben, maar het is niet de hoogste vorm van 
dit werk. 
 
-10- 
 
Nog een vraag hier. Als het universum geneest, waarom zijn wij er dan? Omdat mensen soms 
willen dat er mensen kijken. Ik maak er een grapje over, maar een deel van de menselijke 
ervaring, waar het om gaat, alle genezing gebeurt door de persoon zelf. Zij krijgen passende 
input van het universum en soms kiezen ze ervoor naar een arts te gaan, maar in de kern geneest 
de persoon zichzelf. Soms, misschien door wat je geleerd hebt of misschien door dit universele 
iets wat speelt, staan ze zichzelf toe op een tijd en plek te zijn waar genezing kan plaatsvinden. 
Het is niet noodzakelijkerwijs door ons en ik kan dat uit persoonlijke ervaringen vertellen. Ik had 
een keer een sessie met een cliënt met MS. Ze kwam langs en ik had haar een paar keer aan de 
telefoon gesproken. Ze kwam langs en ging liggen op de tafel. Ik zei ‘Sluit je ogen en laat maar 
los’ en dan verlaat ik de ruimte even om de cliënt te laten relaxen. Toen binnenkwam was haar 
lichaam volledig aan het reageren! Deed ik dat? Nee. Maar op één of andere manier bracht haar 
keuze om daar te zijn en toe te staan dat te laten gebeuren haar die ervaring. Natuurlijk gaf ik de 
sessie, omdat dat is wat ik haar verteld had dat ik zou doen, maar ik was het niet. Het universum 
kwam tussenbeide. Dat was wel confronterend, wij zijn niet degenen die het werk doen. Maar 
soms in onze interactie laat het universum de genezing plaatsvinden. Het kan zijn dat de cliënt je 
opbelt vóór je een sessie hebt gegeven en zegt, ‘Weet je wat? Ik ben net genezen! Ik heb de 
sessie niet meer nodig.’ Bij hoeveel mensen is dat gebeurd? Het gebeurt niet heel erg vaak, maar 
het gebeurt. Je bent niet degene die verantwoordelijk is voor de genezing. Nog een vraag. Sturen 
we zoals gezegd intentie naar de persoon op de tafel? Ja, op een bepaald niveau help je, neem je 
waar en dat zou een deel van onze rol kunnen zijn, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat 
erom dat het universum ons niet nodig heeft om het te doen. Als we niet echt een intentie hoeven 
sturen naar die persoon, waarom zou het universum dan niet alles en iedereen genezen? Dat is 
een hele grote vraag, dat gaat veel verder dan dit seminar. Je vraagt waarom het universum is 
zoals het is? Nee ik bedoel, als het universum geneest, waarom geneest het dan niet altijd 
iedereen, zonder ons? Dat is de basisvraag: Waarom hebben we menselijke ervaringen op deze 
planeet? En dat weet ik niet. Ik kan alleen maar zeggen dat, je kunt begrijpen dat het universum 
werkt op verschillende niveaus en misschien moeten we wel ziek worden, zodat we er van 
kunnen leren. En misschien moeten we er wel door groeien, moeten we verbonden worden op 
verschillende niveaus. Ik weet het niet. Ik begrijp dat wij niet genezen, maar het lijkt mij dat we 
wel iets betekenen in het hele proces. Wat doen we dan? Onderwijzen. Je basisrol als een 
practitioner is onderwijzen. Wat je dit weekend leert, is hoe je duizend mensen in jouw 
leefomgeving kunt onderwijzen over de mogelijkheden van healing en hoe ze dat kunnen  
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ervaren. Door een boek te lezen, een seminar te bezoeken, of bij jou voor sessies te komen. Dat 
is jouw grootste geschenk. 
 
-2- 
 
Realiseer je dat jij niet verantwoordelijk bent en vaak helemaal niet nodig bent. Ik heb je het 
verhaal van mijn cliënt verteld en weet je, het is niet een slecht gegeven. Sommige mensen 
zeggen van dan komt er niemand meer en dan kan ik het werk niet doen. Maar zij vertelde 20 
vrienden over haar genezing, juist door die ervaring! Is dit hoe je zelfgenezing verklaart? Breng 
gewoon je aandacht naar jezelf. Je verbindt je direct. En dat is waarom je maar één sessie nodig 
hebt, omdat je al in de bewustzijnstoestand bent. Dus de observatie is letterlijk bij zelfgenezing: 
laat de frequenties binnen en merk op, voel, laat de frequenties uitbreiden. 
 
Het woord axiatonaal, als je het uit elkaar haalt, heb je twee componenten: axial en tonaal. Axial 
refereert aan dat systeem, dat hogerdimensionaal systeem dat het licht en de informatie brengt En 
het refereert ook aan het energienetwerk. Daardoor heb je een stroom van informatie die het 
DNA, onze cellen, onze organen en de structuur van onze cellen voedt. Dan heb je ‘tonaal’. En 
tonaal refereert aan kleuren, geluiden, vibraties, de mogelijkheid van healing op alle niveaus 
door het opnemen van dit alles. Eén van de dingen die echt belangrijk is in dit werk is dat de 
universele intelligentie die kleur, die combinatie van healingsounds, die geluiden van licht en 
informatie die passend zijn zal kiezen en bij je zal brengen. Dus de mogelijkheden zijn oneindig 
en het universum zegt ‘Ik pak iets van dit, een beetje van dat en dan nog wat van dat andere en 
dat is wat die persoon nodig heeft’ Dat is het woord axiatonaal. 
 
Ik ga het even hebben over wie we zijn. Iemand vroeg me ooit ‘Wie doet dit werk, waar wordt 
het werk gedaan?’ Ik wil je een beeld geven over wie zichzelf een practitioner noemt. Er zijn 
ongeveer 30.000 mensen op deze planeet die, zoals jullie, de tijd en energie gestoken hebben in 
het volgen van een seminar, het leren van dit werk, opleiders en practitioners te worden. Ze 
komen uit alle hoeken van de samenleving. Ongeveer 20-25 % zijn mensen die komen uit de 
medische wereld, dokters, artsen, verpleegsters, chiropractors, oefentherapeuten. Dit zijn mensen 
die opgeleid zijn in de reguliere geneeskunde. En deze mensen brengen dit actief in de praktijk 
op verschillende manieren. Mensen vragen zich af, is dit in ziekenhuizen? Ja. Het wordt gebruikt 
in ziekenhuizen, omdat veel doktoren dit in ziekenhuissituaties gebruiken. Veel verpleegsters die 
dit gebruiken bij bijvoorbeeld de eerste hulp. Eén van de mensen in ons nieuwe Teacher-training 
is verpleegster bij de Eerste Hulp en zij vertelt verhalen over hoe dit altijd werkt in 
noodgevallen. Stel je voor hoe fijn het is om iets te kunnen doen als iemand een trauma heeft of 
in shock is. Dat zijn echte krachtige toepassingen waar we nu over leren. Een andere 25-30% van 
de wereld van practitioners zijn masterhealers, mensen die getraind zijn in de traditionele 
energietechnieken, Reiki, Jin Shin, Johrei. En trouwens, dit zijn de mensen van Eric’s zijn eerste 
onderzoeken aan de Universiteit van Arizona. Gary organiseerde een groep van mensen met 
andere energietechnieken. Ze deden dubbelblind onderzoek, ze deden hun letterlijk een 
blinddoek om en vroegen hen of ze Reconnective Healing konden voelen. En de meesten konden  
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dat niet Ze moesten echt leren hoe ze de frequenties konden vinden. Dus wat ze deden in vier 
dagen.. Ze hadden deze masterhealers met andere technieken in de kamer. Eric zat daar en had 
zijn hand voor hun rechter- of linkerhand en er was een onderzoeker die een kaart ophield achter 
de geblinddoekte persoon met rechts of links. Wat ze ontdekten was dat de mensen zeiden dat 
het anders was en dat ze het konden leren vinden. Op de eerste dag vonden ze het 60% van de 
keren en na de vier dagen vonden ze het 95-100% van de keren. Ze leerden daarom dat dit iets 
anders is en dat mensen kunnen leren of opgeleid kunnen worden om dit te vinden. Dit is wat we 
doen in onze seminars. Dat was interessant. De andere helft van de mensen zijn mensen zoals ik, 
of misschien jij, die geen achtergrond hebben in healing. Niets. Ik hield me 13 jaren bezig met 
mijn eigen zaken, achtergrond in chemical engineering, getraind als onderzoeker en een 
zakenman met mijn MBA. Ik werkte voor hele traditionele bedrijven. En het universum kwam 
langs en trok de stekker uit mijn toen huidige staat. 
 
Op vrijdag werd mijn afdeling gesloten en de volgende dag ontmoette Eric. Ik had niet eens de 
tijd mijn CV af te stoffen voor wat dan ook, er zat 17 uur tussen. Dat was mijn introductie in de 
kunst van healing. Hij zocht iemand om hem te helpen met de zakelijke, praktische kant. Voor 
ontwikkeling. Ik zei ‘Ik ben erg goed daarin, maar ik weet totaal niets van healing’. Hij had me 
zelfs niet eens verteld wat hij precies deed, hij zei alleen dat hij iemand zocht om hem te helpen 
met de ontwikkeling. Ik zei dat ik wel goed was, maar dat ik me wel wilde verdiepen in healing. 
Dat ik daarvoor zes maanden naar Tibet moest om te leren hoe ik dit werk moest doen. En Eric 
lachte hard! En hij schreef op een servetje de naam van zijn website, drpearl.com, en dat was 
mijn introductie. Een paar weken later ging ik naar mijn eerste seminar en had een ervaring op de 
tafel. Ik kreeg alles ineens, de kleuren, de engelen, de hele ervaring. En dit komt van iemand die 
echt sceptisch is, een wetenschapper. Dat was mijn achtergrond, dat is vier jaar geleden. Nu zijn 
er vier jaren voorbij en heb ik de mogelijkheid gekregen om mensen zoals jullie te ontmoeten, 
met ieder hun eigen achtergrond. Mensen die in de basis een meester zijn, iedereen is een 
meester. Dat is waarom we hier op de planeet zijn, dat is wat we doen. En dit is een geweldig 
nieuw iets wat we allemaal kunnen doen. Het lijkt erop alsof ons lichaam een eigen vermogen 
heeft deze frequenties te kunnen vinden, zodra je ermee in contact bent gekomen. Het is net alsof 
je de hardware hebt en dan ineens krijg je de software en het begint te werken. En het goede met 
de Reconnectie is dat je niet alleen één versie van de software krijgt, omdat de Reconnectie 
evolueert krijg je eindeloos upgrades, je krijgt alle versies! Eric praat straks over de Reconnectie 
en healingtechnieken en hij zal zeggen dat we, volgens traditie, als we een healer willen worden 
naar die stap van ons bestaan gaan en dan gaan naar de volgende stap en naar de volgende. De 
Reconnectie is als een lift. Bij die stap herverbind je je jouw fundamentele zijn, je verbindt je 
met de toestand waarin je gezond bent, je perfecte blauwdruk En daarna blijf je verbonden, 
steeds dieper en dieper. Dat is wat we doen als we Reconnective Healing practitioners worden. 
We bieden dit werk aan, we helpen anderen te genezen, maar we helpen ook onszelf te genezen, 
te evolueren en met de lift omhoog te gaan. 
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Zijn er vragen? Er wordt gezegd 1-3 sessies, hoeveel sessies heb»] gehad? In mijn hele leven? 
Ja. Misschien 8 of 9, maar in verschillende situaties. Dat is waar we over spraken in Level 1/11. 
Als practitioner bied je 1-3 sessies aan aan de cliënt in een bepaalde conditie. Als ze een paar 
jaar later terug komen, bied je ze misschien weer 1-3 sessies aan om ze te helpen op hun pad op 
een andere manier. Wat je niet doet, is continue de 4e, 5e, 6e, 7e, fle of 9e sessie aanbieden. Dan 
wordt het een behandeling, therapie. Daar gaat dit niet om. Ik vroeg me af wat de behandelingen, 
het oefenen bij de Level 1/11 doen? Je helpt elkaar ontwikkelen in de leercurve en ja, het is 
mogelijk dat er bij iemand in die uitwisseling ook genezing plaatsvindt. Er vindt waarschijnlijk 
genezing plaats, maar het meest belangrijke is dat jullie in uitwisseling zijn, zodat je kunt groeien 
in jouw leerproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


