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Nápad na vytvoření Rekonektivního Centra 

přišel na podzim 2015. Rekonektivní léčení 

a The Reconnection v tu dobu v naší zemi 

získávaly větší popularitu a význam 

a zájem praktiků, kteří tuto práci dělají, 

byl poměrně velký. 

V tu dobu jsem se domluvil s vedením 

The Reconnection, že bychom vytvořili první 

Rekonektivní Centrum na světě. Šlo o to vytvořit 

společný reprezentativní prostor, který bude 

seznamovat veřejnost s tím, co Rekonektivní 

léčení a proces The Reconnection umí. 

Současně jsme chtěli vytvořit prostor v centru 

Prahy a zázemí pro praktiky, kteří tuto práci 

dělají. Po několika měsících příprav jsme 

společně otevřeli první Rekonektivní Centrum 

na světě v Hybernské ulici v Praze. 

V květnu 2016 přijeli na slavnostní otevření 

sám Dr. Eric Pearl – zakladatel této metody 

a Jillian Fleer – výkonná ředitelka 

The Reconnection LLC. 

Bylo to velmi zajímavé setkání a bylo vidět, 

že i pro ně je to velký a významný krok v tom, 

jak je tato práce prezentována široké veřejnosti. 

Od té doby poskytujeme v našem Centru 

individuální sezení pro klienty a také pořádáme 

různé akce jako jsou dny otevřených dveří, 

prezentace, společná setkání a další. 

Určitě Vás rádi uvítáme na některé z těchto akcí. 

Rekonektivní léčení a proces The Reconnection 

je metoda, která má potenciál Vás velmi 

překvapit a vzít do místa, které přesáhne mnohá 

Vaše očekávání.  

                                            Vladimír Ekart, mentor

JAK A PROČ VZNIKLO 
REKONEKTIVNÍ CENTRUM 

Představení Rekonektivního Centra
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Rádi bychom se Vám představili. Jsme skupina 

odborných praktiků, kteří prošli certifikovanými 

semináři Rekonektivního léčení 

a The Reconnection (znovunapojení) u zakladatele 

této metody  Dr. Erica Pearla. Máte dojem, 

že pro praktikování Rekonektivního léčení 

jsou nezbytné nějaké mimořádné schopnosti? 

Ne, tak to není, naopak. Jsme lidé jako Vy, různého 

zaměření a povolání  - od masérů po technické 

inženýry. Máme různé životní příběhy, 

které nás nakonec dovedly ke společné práci. 

Jaký je tedy smysl naší práce? Rádi bychom se

stali průvodci na Vaší cestě za naplněným životem 

ve všech jeho aspektech. Spojuje nás společný

záměr napomoci uchopení životního potenciálu 

každého jedince a tím přispění k transformaci 

lidstva. Jsme si vědomi velké zodpovědnosti 

a odkazu, který díky Rekonektivnímu centru máme 

možnost předat široké veřejnosti. 

Naše myšlenky a poznatky z oblasti Rekonektivního 

léčení bychom Vám rádi zprostředkovali nejen při 

individuálních sezeních, ale i prostřednictvím 

našeho časopisu Life Progress. 

Co pro Vás připravujeme: 

    • informace o Rekonektivním léčení 

    • zajímavosti z vědy zkoumající vlivy                       

       rekonektivních frekvencí na zdraví a rozvoji       

       potenciálu člověka 

    • životní změny a posuny našich klientů 

       po absolvování sezení Rekonektivního léčení 

    • odpovědi na Vaše dotazy přmo od Dr. E.Pearla 

    • zkušenosti klientů s vlivem rekonektivních           

      frekvencí na léčení  různých  nemocí a potíží 

    • akce pro veřejnost, prezentace, semináře 

Již od dalšího čísla se Vám budeme postupně 

blíže představovat.

KDO JSOU LIDÉ Z CENTRA?
Představení Rekonektivního Centra
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„Naše práce je otevřít dveře. 

Vaše práce je rozhodnout se, 

jestli máte dostatek odvahy 

těmi dveřmi projít.“ 

                                SOLOMON   

Rekonektivní léčení je metoda, která pracuje 

s přirozeným potenciálem člověka a velmi 

výrazně ho rozšiřuje. Není to jen léčení ve smyslu 

uzdravení. Je to především návrat do našeho 

původního stavu rovnováhy a zdraví, a to na 

mnoha úrovních, včetně fyzické, psychické, 

emocionální, spirituální. 

U Rekonektivního léčení se nezaměřujeme 

na konkrétní problém klienta, ale naším úkolem 

je naladění na rekonektivní frekvence, a tím 

dochází k nastolení celkové rovnováhy klienta. 

Dá se říci, že dojde k restartování celého 

systému, a tím se začne narovnávat všechno, 

co v rovnováze nebylo, včetně myšlení, 

emocionálních problémů, nefunkčních vztahů, 

práce, životosprávy a dalších aspektů v životě 

klienta. 

Rekonektivní léčení má proto u každého klienta 

různý průběh. Mnoho klientů díky tomu, že se 

nezaměřujeme na konkrétní problém, odejde 

s léčením, které si vůbec nedovedli představit. 

Rekonektivní léčení je novou formou 

energetického léčení, které v mnohém překračuje 

hranice léčení tak, jak jsme je znali donedávna. 

Je to určitě výrazná individuální zkušenost pro 

většinu lidí, kteří s touto metodou přijdou do 

kontaktu.  

Z rozhovoru s Dr.Ericem Pearlem 

CO JE SMYSLEM 
REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ
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IVETA SKŘIVANOVÁ 
MOTTO: ,,Když víš kdo jsi, tak víš co 
od života chceš a kam jdeš a když víš 
kam jdeš, tak nikdy nemůžeš minout 
cíl. A to je i Reconnection – životní 
pokrok."

Mgr. MILENA ŠANDOVÁ  
MOTTO: ,,Genialita v jednoduchosti. 
Jednoduchost v genialitě"

MARKÉTA TUČKOVÁ 
MOTTO: ,,Dovolte si vyléčit se 
a rozvinout se!"  
"Dejte prostor změnám ve Vašem 
životě!" 

MILENA JANDOVÁ  
MOTTO : ,,Každá myšlenka, slovo, 
emoce mají obrovskou tvořivou moc. 
Mám na výběr."

PETRA SAJDLOVÁ 
MOTTO: ,,Změna je život, pohyb vpřed" 
To mě moc baví

Mgr. ANNA BAŠIČOVÁ 
MOTTO: ,,Dovolte si být zdraví a žít 
v harmonii, vaše tělo to zná a umí." 

Ing. ZUZANA YOUNGOVÁ 
MOTTO: ,,Vaše léčení, Vaše změna, 
Vaše evoluce."

JASMÍNA ATLANTIS 
MOTTO: ,,Jak nahoře, tak dole, 
jak uvnitř, tak vně."

Mgr. ZLATICA KADRABOVÁ 
MOTTO : ,,Potkat v životě sám sebe,  
je největší úspěch. 
Pojďme to objevit společně."

MARTINA MÁROVÁ  
MOTTO: ,,Život je nádherný, 
žiji a tvořím si ho podle sebe 
a jsem šťastná."

Mgr. JANA HOLUBOVÁ 
MOTTO: ,,Co děláš pro sebe, děláš pro 
druhé, co děláš pro druhé, děláš pro 
sebe." "MYSLEME SRDCEM"

JITKA MAZÁKOVÁ 
MOTTO: ,,Líbí se mi pomáhat lidem 
bez všelijakých strachů, příprav, ochran 
a omezení, které u Rekonektivního léčení 
prostě nejsou (na rozdíl od jiných)"

Představení praktiků z Rekonektivního Centra

A TO JSME MY ....
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JANA ČAPKOVÁ SUMEGOVÁ 
MOTTO : ,,Jsme  vědomí se 
schopností lidského prožitku."

Ing. PAVLA ŘÍHOVÁ 
MOTTO: ,,K čemu jsou mosty přes řeku? 
Aby měl člověk blíž k člověku."  
autor -Jiří Žáček 

RICHARD NÁŠEL 
MOTTO: ,,Otevřu Vám dveře, 
je na Vás jestli vstoupíte"

VLADIMÍR EKART 
MOTTO: Když se ptali tibetského Lámy 
jak je možné, že přešel Himaláje v zimě 
sám a pěšky, odpověděl: ,,Dával jsem 
levou nohu před pravou a pravou před 
levou. A tak jsem to dělal stále dokola, 
dokud jsem nedošel na druhou stranu…" 

Mgr. JAN KŘÍŽEK  
MOTTO: ,,Změňte svoji perspektivu. 
A nemožné se stane reálným, 
chaotické harmonickým a upadající 
pokrokovým."

Ing. PAVEL KREJČÍ  
MOTTO: ,,Vaše očekávání vytvoří 
realitu." 

MARTIN KUBŮ  
MOTTO:  ,,Netlač na pilu, všechno 
přijde ve správný čas a na správném 
místě."

Ing. PAVLÍNA CIMBÁLOVÁ 
MOTTO: ,,Jediné, co musíte změnit, je 
naučit se naslouchat svému instinktu. 
Váš instinkt Vám nelže. Pak budete 
pravdiví."

OLGA BRADÁČKOVÁ 
MOTTO:  ,,Ve vesmíru neexistují žádné 
dialogy. Všechno je pouze monolog - 
jediné JÁ rozmlouvá samo se sebou 
ve svém oblíbeném konceptu zvaném 
,jiný." autor -  Mooji 

LUCIE NOVOTNÁ  
MOTTO: ,,Vnitřní štěstí je pohonem 
úspěchu. To co bude začíná právě teď."

Představení praktiků z Rekonektivního Centra

KONZULTAČNÍ HODINY 
každou středu: od 16:00 do 19:00 hod  
tel: +420 777 532 313, e-mail: info@rekonektivnicentrum.cz 
Pokud byste se chtěli dozvědět více o Rekonektivním léčení, 
rádi Vás přivítáme v našem Rekonektivním Centru. 
Konzultace včetně ukázky léčení zdarma. Těšíme se na Vás! 
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Po několika letech hledání toho, jak tuto metodu využít ve své praxi, začal Dr. Pearl na žádost ostatních 

tuto metodu učit a do dnešního dne ji naučil přes 120 000 lidí ze všech oborů lidských činností. 

A to je na této metodě asi nejvíce zajímavé. Díky jeho velmi pragmatickému přístupu a způsobu, 

jakým tuto metodu po celém světě učí, je to metoda, kterou se může naučit používat doslova každý. 

A to je velmi zásadní zpráva pro dnešní generaci. Schopnost léčit a překračovat naše omezení tímto 

velmi jednoduchým a přirozeným způsobem je součástí našeho přirozeného potenciálu člověka, 

a tím dostupná pro každého.    

Dr. Eric Pearl je americký lékař 
a chiropraktik, který je 

zakladatelem a světovým lídrem 

metody Rekonektivního léčení. 

Jeho přístup k oblasti léčení vnesl 

do této metody a do konceptu léčení 

velký posun směrem k jednoduchosti. 

On sám se k této metodě dostal shodou 

životních okolností před 20 lety 

a rozhodně nebyl člověkem, který by 

předpokládal, že se stane světově 

uznávanou osobností v oblasti léčení. 

Ke schopnosti cítit tyto frekvence se dostal 

po procesu, kterým prošel u jedné kartářky 

ve Venice Beach v Los Angeles.  Ani ona, 

ani on nepředpokládali, co z tohoto setkání 

vzejde. 

Po nějaké době začal pozorovat změny, 

které tyto frekvence přinesly do jeho života 

i do života jeho klientů. Výsledky této 

metody byly tak rozsáhlé a transparentní, 

že se o tuto metodu začali brzo zajímat 

lékaři, média, univerzity a kvantoví fyzici 

po celém světe. 

  

         

Profil 
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Během sezení Rekonektivního léčení mě píchalo   

v uších, rozehřál se mi žaludek, cítila jsem levou 

ruku s naštípnutou kostí. Chvílemi jsem měla 

pocit, že jsem v nějaké jiné dimenzi, byl to stav 

mezi hlubokým spánkem, kdy si člověk nic 

neuvědomuje, a bděním. A také jsem viděla 

nějaké postavy a měla jsem pocit, že vím, co se 

mnou mají společného. Těsně před koncem jsem 

také měla pocit, že se vzduch v místnosti změnil 

a že se mi mnohem lépe dýchá, jako bych byla 

třeba někde v horách. Vlastně ani nevím, jak to 

celé dlouho trvalo. Po skončení toho prvního 

sezení, tedy vlastně ležení, mi bylo krásně, cítila 

jsem se lehce - a hlavně mi začalo být veselo. 

Jakoby se ve mně usídlil nějaký vnitřní úsměv." 

Ivana N., novinářka 

Rekonektivním léčením můžeme ovlivnit lidi, 

rostliny a dle našich zkušeností i zvířata. 

Rekonektivní léčení není ničím omezeno.   

  

Rubriky ze světa Reconnection

ZE ZKUŠENOSTÍ NAŠICH 
KLIENTŮ 

VÍTE, ŽE...? 

Staňte se i Vy spolutvůrci našeho časopisu. Své

příběhy - zkušenosti s Rekonektivním léčením 

zasílejte na: info@rekonektivnicentrum.cz nebo 

klikněte přímo ZDE :) 

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA 
VĚDY A VÝZKUMU 
Jednou z provedených studií byla práce s DNA 

rostlin. 

Interakce s léčivými frekvencemi má pozitivní 

dopad na DNA, jak ukazuje studie Glena Reina, 

Ph. D. Je známo, že molekula DNA se rozvine 

poté, co byla vystavena tepelnému nebo 

eletrickému šoku. Když je DNA následně 

vystavena interakci rekonektivních frekvencí, 

tak se znovu svine rychleji, než bez interakce 

léčivých  frekvencí nebo s použitím jiné metody 

jako je Reiki, Johrei atp. Kromě toho je prokázáno, 

že Rekonektivní léčení opravuje vady existující v 

DNA již před vlastním pokusem. Tato forma léčení

tedy přímo ovlivňuje DNA zkoumaného objektu. 

www.rekonektivnicentrum.cz 9

http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/3c94b52f322cba8c5a1ebfa0db2bd493/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/


Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM 

Hybernská 1009/24, Praha 1, 3.p 

Termíny: 7.3. a  21.3. od 18 hod 

Rubriky ze světa Reconnection

DOPORUČUJEME

Dr. Eric Pearl zde ukazuje jiný pohled na zažité 

pravdy kolem nás a umožňuje nám v mnoha 

ohledech udělat krok dopředu a odložit staré 

názory a přesvědčení. Zároveň popisuje svoji 

vlastní cestu spojenou s Rekonektivním léčením 

a The Reconnection a v závěru nám umožňuje 

naučit se tyto frekvence také cítit a používat 

ve svém životě. Mnoho lidí má zkušenost s tím, 

že již během čtení knihy začnou být schopni 

frekvence fyzicky cítit sami na sobě. 

DOTAZ: 

Spousta lidí teď mluví o léčení. Co slovo 

„léčení“ znamená pro Vás?  

ODPOVĚĎ: 

Léčení je obrovské a komplexní slovo. 

Vychází z celistvosti a znamená rovnováhu. 

Obvykle na léčení pohlížíme z velmi omezené 

perspektivy. Obvykle si myslíme, že léčení 

znamená, že můžeme znovu používat paži 

nebo nohu, či nějaký orgán v těle, svůj zrak 

nebo svůj sluch a tyhle věci opravdu jsou 

součástí léčení. 

Ale ve skutečnosti je léčení pokrokem 

v životě. Je to něco, co Vám umožní pokročit 

dál ve Vaší evoluci. Mění nebo rozvine Váš 

život nejen po stránce fyzické, duševní, 

duchovní či emocionální, ale často zjistíte, 

že jste ohromným způsobem postrčeni 

kupředu na své životní cestě. 

NAD DOTAZY ČTENÁŘŮ 

OKÉNKO 
Dr. Erica Pearla 

Máte i Vy dotaz na Dr. Erica Pearla? 
Napište nám :) ZDE nebo na email 
info@rekonektivnicentrum.cz 

ZVEME VÁS...

Kniha nám zprostředkovává 

životní příběh Dr.Erica Pearla 

a způsob jakým se on sám 

k metodě The Reconnection 

dostal a co pro jeho život 

znamenala.Je napsána velmi 

zábavnou formou a většina 

lidí ji přečte za několik dní. 

www.rekonektivnicentrum.cz

Festival Evolution 

Prezentace Rekonektivního léčení 
a The Reconnection
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Místo konání: VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE  

Termín: 24.-26.3.2017 

Otevřeno: Pá, So 10:00 - 19:00, Ne 10:00 - 18:00 

Místo konání:  ČAJOVNA U DŽOUDYHO 

Jugoslávská 670/7, 120 00 Praha 2 

Termíny: 28.3. od 17:30 hod 

Místo konání:  HARMONIZAČNÍ STUDIO OSM 

Srbská 347/2, 160 00 Praha 6-Dejvice 

Termíny: 28.3. od 17:30 hod 

http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/efda6ddc35a5a2c59476fb67c3fe083f/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/
http://rekonektivnicentrum.cz/novinky/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/
http://www.festivalevolution.cz/cz/pro-navstevniky/koupit-vstupenku/


Výzvou je postupně překonat vaše vlastní strachy, 

jeden za druhým, a rozpoznat, 

že se chystáte udělat rozhodnutí, 

které vychází buď ze strachu nebo z lásky. 

                                                                 -Dr. Eric Pearl 
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http://www.rekonektivnicentrum.cz/


Hybernská 24, Praha 1, 3.patro (výtah vlevo) 

+420 777 532 313 

info@rekonektivnicentrum.cz 

každou středu: od 16:00 do 19:00 hod  

tel: +420 777 532 313 

Rádi Vás během uvedených hodin uvítáme.   

Konzultace včetně ukázky léčení zdarma. 

Těšíme se na Vás.

Konzultační hodiny v Centru

www.rekonektivnicentrum.cz

Milí čtenáři, 

přednášku o Rekonektivním léčení lze 

uspořádat i ve Vašem městě nebo firmě. 

V případě zájmu nás  kontaktujte e-mailem 

na: info@rekonektivnicentrum.cz 

Chcete se stát našimi pravidelnými čtenáři? Napište nám pro odběr časopisu zde :) 

http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/
http://rekonektivnicentrum.cz/o-rekonektivnim-centru/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/kontakty/
http://rekonektivnicentrum.cz/kontakty/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://rekonektivnicentrum.cz/kontakty/
http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/5365d206fff585593cd2c814cba02564/

