
Lidt om mig
Når jeg taler så varmt om Den Nye Healing Energi er
det fordi den fra starten har betydet en masse for mig.
Siden jeg modtog mine healinger og The Personal
Reconnection® er tingene faldet endnu mere på plads.
Jeg har fundet en ro, jeg har søgt efter. Jeg vågner om
morgenen med en begejstring og glæde over at være til
og til nye døre og muligheder, der vedbliver at åbne sig.

For mig handler livet ultimativt om kærlighed, om at
leve og lære, om at være så fuldt og helt i dette nu, med
alt hvad det nu måtte indeholde.

Det er mit håb, at jeg ved at være den jeg er, kan være
med til inspirere dig til at være den du er, således at vi
begge kan være noget for hinanden og for den verden
vi alle er en del af. Vi er EEN.

At leve i nuet er livets teknik -

og alle folk gør deres bedste,

men halvdelen vælger det nu, som gik

og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu

blir aldrig i livet presente,

og alle folks levetid gaar sågu’

med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,

og det næste blir aldrig det rette.

Så sørg for, at nuet, du lever i,

éngang for altid er dette.

 - Piet Hein

       Tiden er inde til en opgradering

www.DenNyeHealingEnergi.dk
      Læs mere på

www.DenNyeHealingEnergi.dk

Susanne Saltzstein, Reconnective Healer,
Regressions- og Hypnoterapeut.

www.DenNyeHealingEnergi.dk
www.HypnoTherapy.dk

                      Telefon 2030 0032
info@DenNyeHealingEnergi.dk

www.DenNyeHealingEnergi.dk

                      Hvor meget længere vil du vedblive at

                          lade din energi sove? Hvor meget

                      længere vil du forblive ubevidst om dit

                       eget uendelige potentiale og omfang.

                    - fra “A Cup of Tea” af Bhagwan Shree Rajnesh

Udpluk fra folks historier

Efter kun een healing har jeg fået det væsentligt bedre både i

nakke, arm og ikke mindst i lænden. - Anne G. Rasmussen

Jeg har lidt af allergi i årevis (græs, valnødder chokolade,

parfume mm). Jeg var midt i den værste årstid for en allergiker

da jeg ankom til Dr. Pearl for at få justeret en kronisk smerte i

min nakke. Flere dage efter min første behandling fandt jeg ud

af at min allergi var forsvundet. Jeg var parat til forandring og

den kom. - Laure Lewandowski

Min familielæge fortalte mig torsdag aften, at jeg pga. min

iskias, ville få store problemer med at deltage på det

weekendkursus (The Reconnection®) jeg havde tilmeldt mig.

Det er nu søndag, jeg er stadig på kursus og tilmeld i stand til at

bøje og strække mine ben og hofter samt den nederste del af

min ryg. - Pamela Bennett Computer Ingeniør

Kom til din Reconnection® uden forventninger,

- men forventningsfuld.

      The RECONNECTION® og
  Reconnective HEALING®



Reconnective
HEALING®

                  The Personal Reconnection®
                        333 Euro / DKK 2.500,-

Oprindeligt var vi mennesker forbundet med det net af
lys og information, der findes overalt i universet. Denne
forbindelse er gået tabt over tid, men kan nu Gen-

Etableres med The Personal Reconnection®.

Via “åbning” af dine meridianlinier på kroppen gen-

skabes adgangen til netttet. En adgang der ultimativt er
med til at heale og evolutionere din udvikling.

The Personal Reconnection® opleves af mange som en
genfunden samklang med universet. Som et skub ind på
ens egen livssti og heraf ofte store forandringer i ens liv.

Det kan føles som at alting begynder at falde på plads og
give dybere mening. For de fleste sker forandringerne over
tid for andre mere prompte. Det der er sikkert er, at der

sker præcis det, du har brug for skal ske!

Erkend det, som er for dit åsyn,

- og det, som er skjult for dig,

vil åbenbare sig for dig.

- Thomasevangeliet

The Personal Reconnection® er anderledes end selve
healingen, omend der arbejdes med samme  energi.

Gen-etableringen består af 2 sessioner af ca. 1 times
varighed og afholdes med max. 2 døgns mellemrum.

  Reconnective Healing®
1 Healing DKK 600,-

3 Healinger DKK 1500,-

Reconnective Healing® er en helt ny højfrekvent healing-

energi. En universel energi, der genetablerer dig med
universets kraft, med dit fuldkomne selv og med den du
dybest set er. Reconnective Healing® er en ofte livs-

ændrende oplevelse, der skaber healing af krop, sind
og ånd på alle planer. Den Nye Healing Energi er hinsi-
des en hvilken som helst energi du endnu har oplevet

her på jorden.

”Hvis du er heldig vil din healing være

præcis sådan, som du har forestillet dig.

Hvis du er virkelig heldig, vil din healing

overgå selv dine vildeste drømme - en healing

specielt udvalgt til dig fra Universet.”

- Eric Pearl

Energien, som du tydeligt vil kunne mærke, igangsættes i
starten af din healing og fortsætter med at arbejde
længe efter dit besøg. Energien vedbliver at være med

dig og du med den. For nogle sker der prompte
forandringer, for andre sker ændringerne over tid. Efter
din healing, kan du vælge at sætte yderligere skub i

tingene ved at få en Personlig Reconnection®. Læs
mere her i folderen - The Personal Reconnection.

Bestil tid her: Telefon 2030 0032
info@DenNyeHealingEnergi.dk

www.DenNyeHealingEnergi.dk

Eric Pearls Historie
Kiropraktoren Eric Pearls klienter begyndte at få usæd-
vanlige oplevelser under deres konsultationer. Nogle af
dem gik i trance og modtog meddel-

elser “udefra” mens andre blev spon-
tant helbredt. Fænomenerne satte
Eric Pearl på et større opklarings-

arbejde, hvor han forsøgte at finde
frem til, hvad det er der foregår, når
mennesker oplever øjeblikkelig

bedring i deres helbredssituation
fysisk såvel som psykisk.

Efterhånden som opklaringsarbejdet skred frem beslut-
tede Dr. Pearl at opgive sin kiropraktorpraksis for derved
100% at hellige sig den gave, der spontant havde fundet

vej til ham og hans klienter. Den Nye Healing Energi
overføres direkte fra “hånd til hånd”, og for at få energien
ud til så mange som muligt, rejser Eric Pearl nu verden

rundt og holder foredrag og kurser og certificerer nye
Reconnective Healere®.

Efter at jeg har været på kursus hos Dr. Pearl har du nu
mulighed for at få din helt egen opgradering til Den Nye
Healing Energi!

 Start med 1-3 healinger. Fortsæt med din Personlige
Reconnection® .

Læs mere om Dr. Pearls
historie på www.The
Reconnection.com

Alle har et formål i livet.... en enestående evne

eller et særligt talent at give af til andre. Når vi lader

dette enestående talent indgå i at tjene andre, oplever

vi vores egen ånds begejstring og jubel, hvilket

er det ultimative mål for alle mål.

- Deepak Chopra

RECONNECTION®
The Personal


