
Når jeg taler så varmt om Den Nye Healing Energi er 
det fordi, der er noget ganske særligt ved denne energi. 
Siden jeg modtog mine healinger og The Personal  
Reconnection™ i 2005 har mit liv fortsat udfoldet sig, 
døre har åbnet sig, jeg er faldet på plads i accept af, 
hvad der er.  
 
Jeg oplever (for det meste) en indre ro, at livet på alle 
planer er en naturlig del af min væren og at hvad mit 
liv ultimativ set handler om er kærlighed, om at leve, 
at have det sjovt og at give det videre til andre, som jeg 
erkender i nu’et og altid. 

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 
sammen kan være noget for hinanden og for den ver-
den, det uendelige univers, vi alle er en del af. 

        Tiden er inde til en opgradering
www.DenNyeHealingEnergi.dk

Susanne Søe Saltzstein
• Reconnective Healing® 2005.
• The Personal Reconnection®  
 2005. 
• Hypnoterapeut, Spirituel  
 Coach, Rådgiver og Vejleder 
 siden 2003.  
• Private, erhvervslivet, voksne,  
 unge og børn. 
Læs mere på:  
www.HypnoTherapy.dk 

Kom til din Reconnection uden forventninger,  
men forventningsfuld.

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

      Læs mere på

www.DenNyeHealingEnergi.dk

                      Telefon 2030 0032
Susanne@DenNyeHealingEnergi.dk  

www.DenNyeHealingEnergi.dk

The Reconnection™
Reconnective Healing™

 

Udtalelser:

Efter en meget svær situation, hvor min mand lå i dyb koma 
gennem meget lang tid efter en traumatisk hjerneskade, tilbød 
Susanne en reconnective healing, hvor jeg ved hjælp af hendes 
hjælp og healing, kunne frigøre en masse frustrationer og tunge 
byrder på min skulder. En yderst professionel og behagelig 
oplevelse, hvor jeg efterfølgende oplevede mere ro og balance 
i min håndtering af min dagligdag med en svært hjerneskadet 
mand. Jeg har altid troet, at jeg selv kunne klare det hele, men 
må erkende, at Susannes healing var en rigtig god hjælp i en svær 
hverdag. Jeg vil ikke tøve med at bede Susanne om hjælp igen.   
Helle Hansen, Skibsbakken, Svendborg 

Jeg havde en hel vild effekt af din gruppehealing. Min krop 
brændte i flere dage, jeg kunne ikke sove om natten og mit hoved 
var helt i “koks”. Jeg mærker at jeg har adgang til en anden slags 
energi end jeg før havde. Den er ligesom skarpere og mere direkte 
og præcis. Glæder mig til næste gang. Så har det nok ikke samme 
voldsomme virkning tror jeg - eller også har det og så må jeg tage 
det med. Der sker i det hele taget så mange ting i mit liv lige nu, så 
jeg næsten ikke kan følge med.  
Kærlig hilsen Elisabeth

For at finde din sande natur, 
må du afvente det rette øjeblik 

og de rette forhold. 
Når tiden er inde, vågner du 
som af en drøm. Du forstår, 

at hvad du har fundet er dit eget 
- at det ikke kommer fra et sted 

uden for dig selv.
- Buddhist Sutra



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 en “åbning” af dine meridianlinier på kroppen gen-
skabes adgangen til dette net. 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.  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 knap 1 times 
varighed og afholdes med max. 2 døgns mellemrum.  

 

  Reconnective Healing™
1 Healing DKK 600,-

3 Healinger DKK 1500,-

Reconnective Healing™ er en højfrekvent healingenergi. 
En universel energi, der genetablerer dig med universets 
kraft, med dit fuldkomne selv/højere 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.  

”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 foran-
dringer, for andre sker ændringerne over tid. Efter 
din healing, kan du vælge at sætte yderligere skub i 
tingene ved at få din Personal Reconnection™ eller du 
kan gå direkte til din Personal Reconnection™ og blive 
genetableret. Læs mere her i folderen - The Personal 
Reconnection™.

Bestil tid her: Telefon 2030 0032
Susanne@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 med-
delelser “udefra” mens andre 
blev spontant helbredt.  
Fænomenerne satte Eric Pearl  
på et større opklaringsarbejde, hvor han forsøgte at 
finde frem til, hvad det er, der foregår, når mennesker 
oplever øjeblikkelig bedring i deres helbredssituation 
fysisk såvel som psykisk. Det ker der kommet bøger og 
film ud af og ikke mindst en healing der i flere år, er 
blevet givet videre fra hånd-til-hånd af Eric Pearl. 

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

Læs mere om Dr. Pearls 
historie på www.The Recon-
nection.com

Kom og oplev energien og bliv opgraderet! 
 Start med 1-3 healinger og fortsæt med The Personal 
Reconnection™ . Du kan også hoppe direkte ud i din 
Personal Reconnection™. Det er DIT valg!


