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Bijwerkingen blijken Bij-voordelen
Goed nieuws voor Reconnection therapeuten en iedereen die met de Reconnective Healing
werkt….In een interview vertelt Doug de Vito over de onderzoeken die zijn gedaan aan de universiteit van Arizona en waarover hij een boek heeft geschreven”’ The Upgrade” ; een soort van bijwerkingen, maar dan fijne, positieve, bij het werken met deze frequenties. Is het dan echt zo letterlijk dat
wat dr. Eric Pearl steeds noemt: Genees anderen, genees jezelf?

De frequenties zijn bruikbaar bij meer
dan alleen het genezen van ziekte

D

oug de Vito, zeg maar de rechterhand van
dr. Eric Pearl, sprak ik 2 jaar geleden ook op
dit seminar. Toen nam hij n klein gedeelte
van het seminar voor zijn rekening, nu is hij de
hoofdtrainer. Doug is een bevlogen man, hij is
enthousiast en gedreven. Het is de vooravond van
de komende seminardagen in de Rai Amsterdam
als ik hem ontmoet voor dit interview. De komende week zal hij samen met dr. Eric Pearl en zijn
team het seminar leiden.

Meerdere mogelijkheden
Doug: “De nieuwste informatie sinds je de vorige
keer dr Pearl interviewde is dat we hebben ontdekt
dat de frequenties van de Reconnectie bruikbaar
zijn bij meer dan alleen het genezen van ziekte.
Frequenties kunnen worden ingezet voor stressmanagement, verbeteren van sportprestaties en de
algehele gezondheidstoestand. Er is onderzoek
gedaan door gerenommeerde wetenschappers van
over de hele wereld bij profatleten in Rusland,
Australië en de USA. Dit heeft uitgewezen dat de
sporters in een zogenaamde zone terechtkomen;
een zone waarin de linker- en rechterhersenhelft
uitgebalanceerd is en daardoor fysiek en mentaal
de coördinatie verbeterd is, waardoor de sportprestaties beduidend beter zijn. Daarnaast zijn de frequenties ook ontzettend heilzaam bij herstel van
sportblessures.
Dat is één gebied waar ons onderzoek zich mee
bezighoudt. Het andere gebied houdt zich bezig
Doug de Vito
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met bewegingsbeperkingen die we tegenkomen in
het dagelijkse leven. Zo zijn er veel mensen die bijvoorbeeld hun arm niet hoger kunnen krijgen dan
een bepaalde grens. Of niet genoeg kracht hebben
om met hun hand te knijpen. Maar ook bijvoorbeeld met het verstrijken van de leeftijd dat mensen te maken krijgen met bewegingsbeperkingen,
of aandoeningen zoals bijvoorbeeld artritis.
Reconnective healing blijkt deze bewegingsbeperkingen terug te kunnen dringen, ja zelfs de bewegingsmogelijkheden uit te breiden!

Entropie
Dat brengt ons bij het ingewikkelde begrip entropie. Entropie komt voor bij elk levend iets op onze
planeet en in deze laag van het universum. Het
zorgt voor het “uit elkaar vallen”; dis-ease, disorder. Het zorgt voor het verouderingsproces, voor
ziekte.
De wetenschapper dr. Bill Tiller heeft een theorie
dat er verschillende lagen bestaan in ons universum, verschillende niveaus waarin wetmatigheden
heersen. Op de laag waarin ons dagelijkse leven
zich afspeelt hebben we te maken met chemie, met
biologie en met de uitdaging van entropie. Op een
ander niveau,(en nu houdt Doug zijn handen in de
lucht; 1 hand iets hoger dan de andere).. in dat
hogere stuk heeft die entropie een andere functie.
Dr. Tiller noemt dit “negatieve entropie” en laat
zien dat het een tegengestelde werking heeft.
Negatieve entropie zorgt voor orde en ease. Het
gaat dan om een verjongingsproces, over genezing.
Het blijkt dat de frequenties van de Reconnectie
zorgen voor een brugfunctie om van ons huidige
level, ons huidige dagelijkse bewustzijnsniveau in
dit andere level te komen, waar negatieve entropie
heerst.
Doug: “Het zorgt voor het vertragen van het verouderingsproces, we worden meer vitaal. Heling
gaat dus niet alleen maar om gezondheidsproblemen. Het gaat niet alleen maar om het genezen van
kanker of om mensen uit hun rolstoel te halen. Nee,
het is veel uitgebreider! “. Doug zit nu op het puntje van zijn stoel.We weten maar van 8% van ons
DNA wat het doet. Wat doet die andere 92%?
Wetenschappers denken dat de frequenties van
Reconnection op de een of ander manier ons DNA
beïnvloeden.

Reconnective Healing , een nieuwe vorm van genezen. Het werkt anders
dan energetische vormen van Healing die we tot nu toe hadden zoals Reiki,
Qi-gong, etc. Reconnective Healing gaat niet alleen over energie, maar ook
over licht en informatie. Deze frequenties zijn voor het eerst beschikbaar
gekomen op onze planeet. Iedereen kan ze toepassen. De frequenties zorgen ervoor dat ons lichaam anders gaat trillen, dat het aansluiting kan vinden tot andere niveaus in ons universum, wat allerlei nieuwe mogelijkheden
met zich meebrengt, zoals het genezen van gezondheidsklachten.
Dr. Eric Pearl, grondlegger van deze vorm van genezen ontdekte deze frequenties in zijn praktijk als chiropracter en reist sinds een aantal jaren de
wereld over om het aan iedereen te onderwijzen. Hij schrijft hierover in zijn
boek: Heal Others Heal Yourself .Pasen 2008 deed hij voor het eerst
Nederland aan met zijn team. Toen is een interview geweest met hem, wat
nog te lezen is op: www.levensakker.nl (Spiegelbeeld juni 2008).

Zo is er ook het onderzoek wat is gedaan waarin
blijkt dat er al voordeel is om in een lesruimte van
de seminars te zijn. Gewoon door daar te zitten, je
hoeft niet eens een praktitioner te zijn. Het levert je
wel de gezondheidsvoordelen.
“Dus we ontdekten niet alleen dat het ingezet kan
worden voor sport en bewegingskwesties, maar
dat de praktitioner ook onder invloed staat van
deze frequenties.
Beiden zijn in dit veld aanwezig en beiden krijgen
verbinding met het andere niveau van ons universum en toegang tot een ander trillingsniveau. We
zien veranderingen op het gebied van gezondheid,
het immuunsysteem verbetert, het hormoonsysteem reageert. We kunnen niet alles verklaren,

Verbinding met een ander niveau
Er is door dr. Bill Tiller ook onderzoek gedaan naar
de ruimte waarin je met Reconnective Healing
werkt. De ruimte slaat de lading van die frequenties op; ook al voer je maar eens in de zoveel tijd
een Healing uit, de lading blijft aanwezig.

Doug de Vito
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Toen Doug de Vito voor het eerst een Reconnective Healing onderging,

Hoe werkt het nu eigenlijk?

was hij sceptisch met zijn achtergrond als chemisch ingenieur en een

Ondanks alle uitleg rijst met het uitvoeren van een
Healing sessie nog regelmatig de vraag en verwondering: Hoe werkt dit nou allemaal? Voelbaar is dat
mijn hart zich tijdens een sessie opent. Van Gregg
Braden heb ik begrepen dat de elektromagnetische
golven van ons hart 1000 keer zo sterk zijn als die
van onze hersenen. Ik ben me ervan bewust dat het
niet om mij gaat, een Healing kan ook plaatsvinden
zonder dat je in de ruimte aanwezig bent. Maar is
een geopend hart niet een brug waardoor de frequenties binnen kunnen komen?
Doug: “Nee, het gaat niet door ons als therapeut
heen zoals met energiehealing. Onze intelligentie
en bewustzijn gaan het veld binnen en op dat
moment verandert ons lichaam van trilling, het

goed ontwikkelde linker hersenhelft. Zijn nieuwsgierigheid was meteen
gewekt en zijn leven veranderde ingrijpend. De Vito kwam in 2002 bij het
team van The Reconnection en gaandeweg ontdekte hij een diepe passie voor dit helingswerk en is hij voortdurend verbaasd over de kracht en
de gratie waarmee het zich ontvouwt. Doug:” Ik bedank het universum
elke keer als er iets gebeurd”. Zijn boek: De Upgrade: Vervulling van de
belofte van het menselijk potentieel, wat o.a. gaat over het effect op onszelf wanneer we anderen genezen, wordt in de lente in de boekhandel
verwacht.
maar we zien veranderingen. Het is heel interessant wat er ontdekt wordt; het vergroot de mentale
capaciteit, het geeft meer energie, meer vitaliteit.
Sommigen worden zelfs meer intuïtief, onze mogelijkheden om bijzondere waarnemingen te doen,
neemt toe. Herstructurering van het lichaam, littekens genezen, men voelt zich gelukkiger, moediger,
relaties met anderen verbeteren, men komt beter in
contact met het ware levenspad..” Nu spreekt
Doug vol enthousiasme...
Dit zijn stuk voor stuk prachtige bijverschijnselen.
Bijverschijnselen geven ons doorgaans geen blijdschap, maar deze bijverschijnselen zou je eigenlijk
beter bij-voordelen kunnen noemen. Doug: “Dat is
waar mijn boek over gaat: Hoe meer we anderen
helpen, hoe meer je jezelf helpt; hoe meer je voor
jezelf voordeel creëert.’’

Pijnappelklier activatie
Mogelijkheden om bijzondere waarnemingen te
doen, intuïtie sterker.. toch even vragen wat Doug
over pijnappelklieractivatie kan zeggen. (De pijnappelklier, oftewel de epifyse verschaft ons toegang tot ons Hoger Zelf en stelt ons in staat op een
ander niveau onze voelsprieten uit te steken en
informatie uit het universum op te pikken. Bij de
Lightworker organisatie volgde ik de module om
deze klier en daarmee deze functie te activeren).
Doug:” We weten dat die pijnappelklier een poort
is naar ons Hoger Multidimensioneel Zelf. En ik
kan me voorstellen dat de frequenties hierop
invloed uitoefenen. Het is ook hetgeen mensen vertellen die een Healing ondergingen als zij spreken
over de ervaring van het zien van kleuren, het voelen van een aanwezigheid, het zien van licht. Ik
weet er nog te weinig van, maar wil het er met dr.
Tiller over hebben; mogelijk wordt dit een nieuw
onderzoeksonderwerp!”.
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gaat anders vibreren. Ons hart en ons lichaam reageren vreugdevol op deze andere trillingen. In
deze staat veranderen onze hersengolven, verandert ons hartritme. Het lijkt alsof ons bewustzijn uit
ons lichaam treedt”.
Doug de Vito gelooft dat we onderweg zijn om een
nieuw bewustzijn te bereiken wat je kunt vergelijken met de upgrade van je computersoftware.
"Reconnective Healing is als een snelle internetverbinding. Moet je je voorstellen wat dat betekent als
we dat met onszelf kunnen doen. De frequenties
van de Reconnection brengen ons in verbinding
met een nieuw level van mogelijkheden. We zullen
beschikken over meer mogelijkheden om ons
Hogere Zelf te begrijpen en de wereld om ons heen.
Het universum werpt ons een lijn toe en als we die

Hoe meer we anderen helpen,
hoe meer je jezelf helpt
vastpakken kunnen we omhoog klimmen naar het
volgende bewustzijnsniveau”.

Evolutionair proces
En hoe zit het dan met de noodzaak om onze aardse ervaringen aan te gaan? Komend vanuit de
derde dimensie op weg naar de vijfde kunnen we
toch de vierde dimensie van ons universele
bewustzijn niet overslaan? De vierde dimensie die
gaat over het aangaan van alles, in het voelen, in
het beleven. Er niet voor weglopen of het wegtherapeuten, een pil erin of alles wat we niet wensen
eraf laten snijden, wat we weg willen hebben. In
de vierde dimensie kunnen we onze schaduwzijde
omarmen, zodat we licht in onze eigen duisternis
kunnen brengen en werkelijk kunnen helen. Hoe
zit dat dan met de frequenties die ons naar een
ander niveau brengen?
Doug: “ Ik ben het ermee eens dat we deze vierde
dimensie moeten doormaken. We zullen zien wat
het brengt. Niet alles reageert meteen op de frequenties, misschien heeft dat wel z’n reden. Het
idee is dat we niet alleen genezen van ziekte, maar
dat we genezen van afgescheidenheid, genezen
van dualiteit. Het is dus een evolutionair proces.
Ziekte is eigenlijk een eerste stapje om met de frequenties te gaan werken, het is een eerste ingang
geweest”.
Op weg naar Amsterdam, voor dit interview reed
ik met hartkloppingen en met mijn nagels in het
stuur. Ik heb namelijk te kampen met een angst
voor autorijden die zich alsmaar heeft uitgebreid
de afgelopen jaren. Voorheen draaide ik mijn hand
er niet voor om, waar ik ook moest zijn in
Nederland of daarbuiten. Voor deze afspraak heb
ik vergeefs geprobeerd allerlei alternatieven in te
zetten; trein, medepassagier, chauffeur, om toch die
angst zoveel mogelijk te kunnen omzeilen.
Op de terugweg naar huis, ongeveer halverwege,
dringt het tot me door dat ik geheel ontspannen
ben. Ik realiseer me tot mijn vreugde dat ik het
eigenlijk wel fijn vind om zo op de weg te zijn.
Vreemd eigenlijk, ik voel geen angst. Totaal geen
nervositeit. Zou ik dan ook onder invloed van die
frequenties hebben gestaan vandaag? <

www.levensakker.nl
info@levensakker.nl

In juni komt Eric Pearl weer naar Nederland. www.blizevents.com

T. 0031-485-441840

Gemma van den Akker & Doug de Vito
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