Door Reconnective Healing worden we opnieuw verbonden met onze gezonde
blauwdruk. Door de Reconnective Healing zijn we in staat tot interactie met
dit hogere niveau van licht en informatie van onze oorspronkelijke natuur. Wat er
gebeurt bij Reconnective Healing is het verbinden van strengen. Hiermee worden
de strengen van het DNA bedoeld. Recente Russische research vergelijkt DNA
met een biocomputer die holografisch het electromagnetisch veld projecteert, dat
op haar beurt het cellulaire metabolisme en de celdeling reguleert. De DNA
blauwdruk fungeert als een biohologram, een matrix van waaruit de fysieke vorm
wordt georganiseerd. DNA is dus allerminst alleen een biochemische code voor
eiwit synthese zoals tot nu toe werd gedacht. Het menselijk DNA vormt een soort
biocomputer netwerk via welke onmiddellijke communicatie en beïnvloeding
mogelijk is. Door de Reconnective Healing worden verbroken verbindingen en
stoorvelden in de DNA blauwdruk hersteld en maken we weer contact met wie
we eens waren.
Wat er tevens gebeurt is het verbinden van snaren. Strings verwijzen naar de
snaartheorie. Het schijnt dat de meest fundamentele deeltjes van het
universum eigenlijk helemaal geen deeltjes zijn, maar het best omschreven
kunnen worden als snaren, die met een specifieke frequentie vibreren.
De trillingsfrequentie bepaalt de identiteit van de snaar, en daarmee waar het
deel van uitmaakt: van een quark ,dat een onderdeel is van een atoom, dus
materie of van een foton, licht, dus elektromagnetische energie. De snaartheorie
stelt dat vorm en inhoud van het hele universum worden bepaald door de
vibratie frequenties,die ten grondslag liggen aan ieder atoom en deeltje. Er is
dus geen wezenlijk onderscheid tussen materie en energie. Alles is een, is een
soort muziek, klank of licht. Op het niveau van de uiterst kleine snaren, dat
uitsluitend met zeer gecompliceerde wiskundige modellen benaderd kan worden,
is het universum niet langer de 4 dimensionale constructie waarmee we
vertrouwd zijn. De natuurkundigen die met de snaar theorie werken zeggen nu al
dat de snaren in 7-11 dimensies tegelijk bestaan.
Al met al is het een gecompliceerd en technisch verhaal wat voor een groot deel
nog niet wetenschappelijk aantoonbaar kan worden gemaakt. Er zijn inmiddels
veel artsen die met Reconnective Healing werken.Waarom? Gewoon, omdat het
werkt. Ze kunnen hun patiënten ermee helpen en dat is de essentie.
Voorbeelden van klachten waarbij Reconnective Healing goed werkt zijn: onzekerheid, uit balans zijn op
geestelijk/emotioneel/spiritueel gebied, artritis, eczeem, buikpijnen, gewrichtspijnen, ter ondersteuning bij
kanker of na een zware operatie, trauma, stress, vermoeidheid, spierpijnen, pre menopauze, reuma, migraine,
spastische colon, fybromyalgie, artrose, ADHD.

