
	  

	  

	  
	  
Reconnectieve	  energie	  	  
	  
Uitleg	  
1. Alles	  (het	  universum)	  bestaat	  uit	  energie/frequenties	  waaronder	  jijzelf.	  	  
2. Reconnectieve	  energie	  verbindt	  je	  door	  middel	  van	  bewuste	  aandacht	  met	  de	  energie	  die	  overal	  

stroomt.	  
3. Door	  deze	  bewustwording	  wordt	  je	  zelf	  herstellend	  vermogen	  (heling)	  direct	  geactiveerd.	  Dit	  

leidt	  tot	  het	  opheffen	  van	  blokkades	  die	  jij	  ondervindt.	  Dit	  vindt	  plaats	  op	  lichamelijk,	  geestelijk,	  
emotioneel	  of	  spiritueel	  niveau.	  	  

	  
Mindset	  tijdens	  sessie	  
1. Wees	  open	  en	  nieuwsgierig,	  in	  een	  staat	  van	  verwachting	  zonder	  gehecht	  te	  zijn	  aan	  het	  

resultaat.	  
2. Wees	  lief	  en	  mild	  voor	  jezelf.	  
3. Ontspan,	  alles	  dat	  je	  ervaart	  is	  goed.	  Observeer	  en	  doe	  alsof	  je	  een	  rustmomentje	  hebt.	  
	  
Hoe	  werkt	  het?	  
1. De	  afspraak	  bestaat	  uit:	  

a. Ontvangst	  en	  beantwoording	  eventuele	  vragen;	  
b. De	  reconnectieve	  heling	  sessie,	  dit	  houdt	  in	  dat:	  

i. Je	  20	  a	  30	  minuten	  in	  makkelijk	  zittende	  kleding	  gaat	  liggen	  op	  een	  massagetafel.	  
ii. Je	  gedurende	  de	  sessie	  je	  focust	  op	  wat	  je	  waarneemt.	  
iii. Ik	  de	  energie	  initieer,	  zonder	  lichamelijk	  contact,	  waardoor	  deze	  direct	  merkbaar	  

zal	  zijn	  en	  wij	  deze	  samen	  observeren.	  	  
c. Deel	  je	  ervaring,	  je	  eigen	  terugkoppeling	  ontvang	  je	  tevens	  per	  e-‐mail.	  

2. De	  ervaring	  leert	  dat	  1	  tot	  3	  afspraken	  kort	  achter	  elkaar	  (binnen	  1	  a	  2	  weken)	  goed	  zijn.	  
3. Na	  afronding	  van	  de	  sessie(s)	  bepaal	  jij	  wat	  de	  behandeling	  je	  	  waard	  	  is.	  De	  financiële	  bijdrage	  

wordt	  gebruikt	  voor	  mijn	  verdere	  ontwikkeling	  op	  dit	  gebied	  (training,	  onderzoek,	  verspreiding	  
kennis).	  

	  
De	  effectiviteit	  is	  duidelijk	  aangetoond	  in	  de	  praktijk.	  Iedereen	  die	  het	  ondergaat	  voelt	  zeer	  duidelijk	  
de	  energie.	  Daarnaast	  is	  de	  effectiviteit	  aangetoond	  in	  wetenschappelijke	  laboratoria.	  Het	  is	  een	  
levensveranderende	  ervaring.	  Mensen	  die	  een	  behandeling	  ondergaan	  spreken	  vaak	  dat	  ze	  het	  
gevoel	  hebben	  dat	  ze	  zijn	  ‘gereset’.	  Het	  spreekt	  je	  aan	  om	  zonder	  angst,	  te	  vertrouwen	  op	  wie	  je	  
bent.	  Eenmaal	  contact	  gemaakt	  met	  deze	  energie/frequentie,	  heb	  je	  er	  altijd	  toegang	  toe.	  De	  
reconnectieve	  energie	  onderscheidt	  zich	  heel	  duidelijk	  van	  bijvoorbeeld	  Reiki	  en	  reikt	  voorbij	  iedere	  
techniek	  die	  je	  ooit	  bent	  tegen	  gekomen.	  	  
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