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RECONNECTIVE
HEALING

Geen therapieën, geen lange gesprekken of
maandenlange afspraken, maar een halfuurtje
ontspannen liggen terwijl je lichaam het werk
doet.
Reconnective healing is een meest recente en
vooral unieke vorm van healing die anders
werkt dan de vormen die we tot nu toe
kenden. In deze methode wordt er gewerkt
met energie waarbij er licht en informatie
wordt doorgeven volgens de wetmatigheden
van de Quantumfysica.
De werking ervan past in de evolutie van
veranderingen waarbij de vele vormen van
communicatie sneller en effectiever
plaatsvinden dan ooit tevoren.

WAAROM?
De redenen waarom mensen voor deze
bijzondere healing naar mijn praktijk komen
zijn heel divers. Als je last hebt van
(irriële)angsten, nervositeit, spier- en
gewrichtsklachten, pijnklachten, vermoeidheid
, onbegrepen chronische klachten,
slaapproblemen, onzekerheid,
depressiviteit, overgevoeligheid, dyslexie,
autisme, trauma’s, niet lekker in je vel zit, een
onbestemd gevoel hebt of een burn-out nabij
bent, dan kun je veel baat hebben bij een
healing. De reden hiervoor is, dat de sessie op
zowel lichamelijk, emotioneel alsook op
mentaal gebied werkt. Bovendien is de
werking van een healing uiterst ontspannend.

De effecten van de healing zijn snel merkbaar,
niet subtiel en vooral blijvend. Het doel ervan
is voornamelijk om de balans tussen lichaam
en geest te herstellen.
Hierbij wordt de oorsprong van de problemen
aangepakt en kunnen klachten blijvend
verdwijnen.

RECONNECTIVE

ERVARINGEN

HEALING

Ervaringen na de Reconnective healing kunnen
zijn :
–
–
–
–
–
–
–

BINAURAL BEATS
Veel problemen, zoals slaap- en
concentratieproblemen, worden niet alleen
veroorzaakt door onbalans tussen lichaam en
geest maar ook door een brein die NIET in
balans is. Binaural beats is een
breintechnologie waardoor jij je brein kunt
optimaliseren en verbeteren. Door het
beluisteren naar speciale muziek met binaural
beats kun jij je brein in balans brengen.
Studio Chi is de enige praktijk in Nederland
die werkt met de combinatie healing & beats.
Hierdoor wordt niet alleen je lichaam en geest
door de healing in balans gebracht, maar ook
je brein doet direct mee. Resultaat: een
ultieme unieke ontspanning die intens diep
doorwerkt met direct resultaat.

–
–
–

dat je minder snel emotioneel bent;
dat je beter met emoties kunt omgaan;
dat je emoties beter kan verwerken;
dat je gemakkelijker dingen kunt
loslaten;
dat je minder pijn ervaart (lichamelijk en
geestelijk);
dat je minder piekert;
dat je een ‘go with the flow’ mindset
ervaart;
dat er meer innerlijke rust is;
dat je bewuster leeft in het ‘nu’;
dat je met een open blik de wereld inkijkt
in plaats van in je eigen cocon te kruipen.

THE RECONNECTION®

THE RECONNECTION® IS EEN
HEALING DIE JE MAAR ÉÉN KEER IN JE
LEVEN HOEFT TE ONDERGAAN. DAARNA
WERKT HET LEVENSLANG DOOR OP
ALLE NIVEAUS.

WAAROM?

ERVARINGEN
Ervaringen na The Reconnection® kunnen zijn:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Persoonlijke Reconnectie is een ander woord
voor The Reconnection® Deze werkt met
dezelfde unieke frequenties als de
(Reconnective) Healing.
Maar wat is dan het verschil? Simpel gezegd,
is de Reconnective healing gericht op het
terugbrengen van de balans in lichaam en
geest terwijl de persoonlijke Reconnectie zich
richt op de balans in je leven. Hierdoor kan er
–met een enorme sprong- (Quantum Leap)
een aanzienlijke persoonlijke groei bij jou
plaatsvinden.
Your Own Personal Total Upgrade!

dat je vrolijker bent;
dat je je krachtiger voelt;
dat bestaande klachten verdwijnen;
dat belangrijke levensvragen een antwoord
krijgen;
dat je veel meer zelfvertrouwen krijgt;
dat je rustiger op situaties reageert;
dat je duidelijkere keuzes kunt maken die
ook echt bij je passen;
dat het leven veel gemakkelijker aanvoelt;
dat je vanuit je intuïtie gaat reageren;
dat je gezonder gaat eten;
dat verborgen talenten of interesses op de
voorgrond gaan treden;
oftewel, je gaat meer geluk ervaren met de
pure persoonlijkheid die je wezenlijk bent.

KINDEREN

IT'S LIKE MAGIC
Heeft jouw kind last van overgevoeligheid,
onzekerheid, slaapproblemen, bedplassen,
vermoeidheid, HSP, ADHD etc.?
Wordt jouw kind snel boos, heeft het
problemen met eten, zindelijkheid wordt het
gepest of is het zelf een pester?
Dan kan ook voor deze kinderen de
Reconnective healing heel effectief zijn.
Kinderen kunnen gewoon bij de ouder op
schoot blijven zitten of gaan spelen wanneer
zij niet op de behandeltafel willen liggen.
Omdat kinderen gemakkelijker nieuwe dingen
opnemen reageren ze vaak sneller op een
healing dan volwassenen. Ze staan onbewust
nog onbevooroordeeld en ontvankelijk in het
leven.

VRAGEN?
Een sessie boeken voor je kind, kun je als het
deze klachten heeft, maar ook als je de
ontwikkeling van het kind extra wilt
ondersteunen.
Voor vragen kun je altijd contact met
mij opnemen.

Leeftijd speelt hierin geen rol. Het kan
gebeuren dat de healing al plaatsvindt voordat
het kind in de praktijk is.
Voorafgaand aan een sessie wordt er vaak al
verbindingen met het kind gemaakt.

TIENERS &

ERVARINGEN

JONG VOLWASSENEN

Ervaringen met tieners na de Reconnetive
healing zijn vaak:
- gemakkelijker en betere keuzes maken voor
school of sport;
- beter voor zichzelf opkomen;
- communicatief sterker;
- meer zelfvertrouwen;
- beter slapen (zonder nachtmerries);
- beter in staat zijn te plannen;
- vrolijker zonder veel stemmingswisselingen;
- positiever in het leven staan.
Ook bij deze mooie groep jonge mensen kan
Reconnective Healing magisch werken.
3 – 8% van de jongeren tussen de twaalf en
achttien jaar heeft last van depressieve
gedachten en/of gevoelens. Het gevoel
waardeloos te zijn, faalangst te hebben en
zichzelf niet goed genoeg te vinden voor deze
wereld terwijl ze tevens de lat voor zichzelf te
hoog leggen. Externe invloeden als Social
media maar ook fysieke invloeden als
hormonen kunnen hierin een belangrijke
rol spelen.
Logisch dat het dan erg lastig kan zijn om
dicht bij zichzelf te blijven en te weten wat er
nou echt bij hen past. Waar gaan jouw
kinderen of jijzelf uiteindelijk heel gelukkig
van worden?
Waarvan ga je als tiener van schitteren?

In het bijzonder voor deze groep is het aan te
raden om naast een Reconnective healing ook
The Reconnection® te laten plaatsvinden.
Hiermee ondergaan ze een Volledige
Opwaardering. In het bijzonder voor tieners
met een depressie zullen deze sessies
‘levensveranderend’ kunnen zijn. Omdat ik zelf
een dochter heb die in haar tienerjaren een
zware een depressie heeft gehad, kan ik uit
eigen ervaring zeggen dat deze healing beslist
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
haar herstel.
Wil je meer informatie hierover, neem dan
contact met mij op.

HOE WERKT HET?
Je neemt plaats op een behandeltafel met
kleding aan en schoenen uit. Vervolgens
werk ik in jouw eigen energieveld zonder dat ik
je aanraak en ik ga je hiermee op een
dieper niveau herverbinden met de kracht van
het universum. Hierdoor kan het zelfgenezend
vermogen van je lichaam geactiveerd
worden en krijg je de heling die op dat
moment bij jou past. Bij deze nieuwe vorm van
healing voel je op hetzelfde moment
daadwerkelijk iets gebeuren.

GEBASEERD OP?
Reconnective healing is gebaseerd op de theorie
van The Reconnection®, welke uitgaat van
het model dat de trillingen in ons lichaam
verbonden zijn met het energetisch netwerk dat
om de aarde loopt. Op ons lichaam zijn zo’n
duizend acupunctuur-, of energiepunten te
vinden. Deze punten liggen op de
meridiaanlijnen.
The Reconnection® theorie gaat ervanuit, dat
deze meridiaanlijnen van oorsprong veel verder
gaan en groter zijn, zodat deze aansluiten op een
veel groter netwerk, dat van het hele
universum. Door alles wat wij als mens in ons
leven al hebben meegemaakt en van onze
voorouders hebben meegekregen, zijn wij van
deze lijnen losgekoppeld.
The Reconnection® helpt je om de verbinding
met het universum opnieuw aan te gaan en
zo lichaam en geest te helen.

Je kunt sensaties in je lichaam waarnemen,
spieren kunnen gaan trillen maar tegelijkertijd
zul je ook een totale innerlijke rust
ervaren. Een ontspanning die je nog nooit op
’een dergelijk diep niveau hebt
meegemaakt. De energie wordt sterker op een
afstand, waardoor ik soms meters van je af
zal lopen om jouw energieveld als het ware te
‘masseren’ en ‘uit te rekken’.
Er zijn geen contra-indicaties bekend, iedereen
mag een healing ondergaan.

