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Jak se říká, člověk je složitá nádoba. Náš vývoj 

je dlouhá, spletitá cesta. V podstatě se jako druh 

i jednotlivec vyvíjíme stále. Něco jde rychleji, něco 

pomaleji. Když se na to podíváme z širšího úhlu, 

tak můžeme vidět, jak hodně se za poslední léta 

rozvinulo spektrum různých cest a způsobů, jak si 

pomoct na cestě ke klidnějšímu a spokojenějšímu 

životu. Rekonektivní léčení je jedna z možných 

cest. Je to jedna z možností, které nám paradoxně 

přinesla současnost, i když v sobě nese energii 

věků. Je to velmi jednoduchý způsob aplikovatelný 

pro každého. A přesto je pro každého jiný. Ve své 

podstatě je to léčení, ale naučí nás, že léčení není 

jen něco konkrétního uzdravit a jít dál. 

Ukáže nám, že cestou ke zdravé verzi člověka 

je rovnováha na mnoha úrovních a v mnoha 

oblastech. Naučí nás, že nepotřebujeme znát 

o člověku úplně všechno, abychom mu mohli 

pomoci nalézt rovnováhu v jeho životě a úplné 

zdraví. Zdraví na úrovni těla, myšlení, zdraví 

emocionální a možná i na hluboké spirituální 

rovině. Učit se spojit s frekvencemi a provádět 

Rekonektivní léčení je samo o sobě již léčení 

na této úrovni. A právě letos to velmi 

jednoduchou formou, která s sebou nese hodně 

poznání i o realitě, ve které žijeme svůj život, 

přinesli Dr. Eric Pearl a Jillian Fleer skrze nový 

tréninkový program v online podobě - 

Reconnective Healing Level I - Online.                

LEVEL 1 - ONLINE   
Představení workshopu Rekonektivního léčení online   
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Učit se vnímat frekvence - je jako znovu ožít 

Autor: Vladimír Ekart 
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Pokud Vás toto téma více zajímá, tak nás 

neváhejte kontaktovat nebo navštivte naše 

Centrum nebo facebookové či webové 

stránky. ZDE:) 

MŮŽEME MLUVIT O 
ZMĚNĚ, NEBO MŮŽEME 
BÝT ZMĚNOU 
Někdy se stává, že živé akce převedené do online 

podoby ztratí své kouzlo a atmosféru. 

V tomto případě si dovolím říct, že jsem opravdu 

překvapený tím, jak se podařilo celé téma uchopit. 

Hodně témat jde dokonce do daleko větší hloubky 

než na živém semináři. 

Online Level 1 je 8 hodinový tréninkový program, 

který Vás vezme od úplných základů Rekonektivního 

léčení až po témata, která Vám umožní spatřit z 

určitého úhlu náš opravdový mnoharozměrný 

potenciál v praxi. 

Celý zážitek je velmi dobře a navazujícím způsobem 

poskládán do jednotlivých sekcí a částí a provede 

Vás celou hloubkou tohoto tématu. 

Umožní Vám vidět Erica Pearla v jeho plném 

potenciálu, jako lektora a člověka, který toto téma 

má opravdu uchopené a dokáže Vás vzít do velmi 

silného prožitku toho, co náš potenciál opravdu je.  

Pokud si umožníme vystoupit z naší malé a omezené 

krabičky. 

www.rekonektivnicentrum.cz4

Představení workshopu Rekonektivního léčení Level 1 - Online 

V Online Level 1 se podíváme na témata jako: 

- Co je vlastně léčení

- Jak funguje Rekonektivní léčení 

- Co je naše fyzická realita 

- Jak překročit koncept času 

- Jak se naladit na frekvence, ve velkém množství 

  praktických a Ericem moderovaných cvičeních 

- Ukázky z knížky Šalamoun promlouvá 

- a mnoho dalšího 

JE TO VELMI 
JEDNODUCHÝ ZPŮSOB 
APLIKOVATELNÝ PRO 
KAŽDÉHO. A PŘESTO JE 
PRO KAŽDÉHO JINÝ  

 video ukázka online Level 1 zde: 

LEVEL 1 - ONLINE 
BYL JIŽ ZAHÁJEN - NYNÍ 
I S ČESKÝMI TITULKY 

ukázkové video online Level 1

https://youtu.be/9DLUwfbRYD0
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výrobcem a distributorem esenciálních olejů. 

Předtím, než se Jillian začala věnovat oblastem 

zdraví, strávila více než 20 let jako vedoucí 

obchodních operací v produkci filmu, televize  

a reklamy. Vytvořila show pro některé z největších 

společností v oblasti zábavy na světě - včetně 

Showtime a Universal. Navíc byla i výkonným 

producentem televizních kampaní pro ikonické značky 

jako je Coca-Cola, IBM, Michelob, HP, a Virgin. 

Byla také generální ředitelkou sebevědomé značky, 

která podporovala ženy a dívky po celém světě. 

Jillian vyrostla v Highland Park, Illinois, jako jedna 

z pěti sourozenců. Měla podnikatelské, komunitně 

smýšlející rodiče, kteří jí obdařili poznáním, 

že všechno, co si dokážeme představit, se může 

stát naší společnou tvorbou pro lidstvo. 

Jillian miluje padle-surff, turistiku, výlety na kole.  

Miluje také nové informace týkající se zázraků matky 

přírody a síly vesmíru. 

  

                                          

O JILLIAN E. FLEER 
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Představení výkonné ředitelky  - The Reconnection LLC 

Jillian je výkonnou ředitelkou The Reconnection, 

LLC, která má na starosti směr a vizi společnosti  

a zároveň podporuje celosvětovou komunitu 

Reconnective Healing. Její povinnosti zahrnují 

globální partnerství, vzdělávací programy, vývoj 

a obchodní strategii. 

Jillian spolupracuje přímo s Dr.Ericem Pearlem a 

Pat Atanas. Zároveň vede mezinárodní tým The 

Reconnection včetně více než 100 mentorů. K tomu 

využívá svých podnikatelských dovedností a 

zkušeností manažera. 

Před The Reconnection byla Jillian osobním 

konzultantem a poradcem celosvětově uznávaných 

učitelů a lékařů v oblastech léčení, umění a 

wellness průmyslu. Jeden z jejích nejvýznamnějších 

projektů byla podpora domorodých babiček 

ve spolupráci s Dr.Larry Petersem v rámci studie 

šamanismu a Nepálského poutnictví. 

Založila také svůj vlastní podnik a stala se  

http://www.rekonektivnicentrum.cz/
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že se mi podařilo uvolnit tak, jak dlouho ne a v hlavě 

neustále zněla věta „jsem doma“. Sice jsem neměla 

výraznější vjemy, ale už jsem byla zvyklá pozorovat, 

že když do našeho světa vstoupí něco nového, 

dostáváme odpovědi ve vnějším světě, které k nám 

promlouvají. První odpověď přišla hned v noci 

v podobě snu a věděla jsem, že něco ve mně se 

probudilo. Začala jsem si vzpomínat na „svůj“ způsob 

léčení jiných a aplikovala jsem ho na onu nemocnou 

ženu. Nepřemýšlela jsem o tom, prostě jsem jen 

pozorovala, že to dělám. Přišly i další odpovědi a já 

věděla, že dalším krokem je pro mě Znovunapojení. 

I tím jsem prošla a teprve potom jsem sama začala 

cítit jemnější vjemy jako je třeba energie. Mám ráda, 

když něco dělám, dotáhnout to do konce. Takže za 

čtyři měsíce jsem prošla semináři od Dr.Erica Pearla 

a stala jsem se praktikem Rekonektivního léčení 

a Znovunapojení. Už delší dobu předtím jsem 

studovala různé věci, abych mohla být nápomocna 

jiným. Ale teprve po absolvování seminářů 

Reconnection jsem věděla, že mám dost a můžu 

konečně začít pomáhat.                                        

MOJE ZKUŠENOST 
S REKONEKTIVNÍM LÉČENÍM 
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Autor: Pavla Říhová 

Osobní příběh 

O Rekonektivním léčení jsem se dozvěděla z knihy 

„Uzdravte druhé, uzdravte sebe“ od Dr.Erica Pearla. 

Tuto knihu mi dal můj tatínek v roce 2009. Vlastně 

on mi dal více knih, ale tahle byla jediná, kterou 

jsem otevřela a přečetla :o). Bylo zajímavé 

pozorovat ten proces, který se děl během čtení 

knížky. Začaly se mi honit hlavou různé teorie 

o fungování věcí (principů) ve světě a třeba za pár 

dnů jsem narazila, úplně někde jinde, na potvrzení 

správnosti této teorie. Nebo jsem četla knížku 

a v hlavě mě napadla otázka, na kterou jsem na 

další stránce dostala odpověď. Bavilo mě to 

pozorovat a potvrzovalo mi to, že se „něco“ děje.  

Na nějakou dobu jsem na to potom „pozapomněla“, 

ale když jedna blízká známá vážně onemocněla, 

rozhodla jsem se vyzkoušet Rekonektivní léčení 

na své kůži, abych jí potom o této možné pomoci 

mohla říct. Věci jsou často jinak, než si v hlavě 

naplánujeme a když jsem podstoupila své 

první Rekonektivní léčení, neměla jsem pak co 

říct. Nic jsem neviděla, necítila, žádné obrazy ani 

barvy nepřišly. Vlastně jedné věci jsem si všimla,  

http://www.rekonektivnicentrum.cz/
https://youtu.be/k_n2g0eJOm8
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Znáte ten pocit, kdy do poslední buňky ve vašem těle toužíte po změně, ale ona sama nepřichází? 
Hledáte, poznáváte, různě se vzděláváte, ale stále je to zase jen další kus něčeho neuceleného? A 
pak přijde něco, co zdánlivě působí pro vaši logickou mysl neuchopitelně, 
ale něčemu ve Vás to dává absolutní smysl pro možný rozvoj lidského přirozeného potenciálu? 
Tak takhle přesně ke mně přišlo Rekonektivní léčení a The Reconnection. Stalo se to na přednášce 
o Rekonektivním léčení před třemi lety na březnovém festivalu Evolution. Ničeho jsem se nedotýkala 
a přesto se mě to dotýkalo naprosto. Kdesi uvnitř. Následovalo spontánní rozhodnutí zúčastnit se 
celého semináře Dr.Erica Pearla a další měsíc už jsem tam stála. 

KDO JE 
PAVLÍNA  
CIMBÁLOVÁ

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

Profil

Po 4 dnech na semináři mi bylo jasné, že věci už nebudou stejné jako 
dřív. Nemohou být, protože i já byla tak nějak jiná. Minimálně v tom, že 
jsem se s naprostou přirozeností stala praktikem Rekonektivního léčení 
a The Reconnection, což pro můj, do té doby logický korporátní svět, 
nedávalo vůbec smysl. Zkraje 2016 jsem byla jedním z praktiků, kteří 
měli štěstí stát u zrodu prvního a největšího Rekonektivního Centra na 
světě. Centrum a další vzdělávání mi umožnilo posunout 
se ve své praxi praktika Rekonektivního léčení mnohem hlouběji, 
pochopit zásadní mechanismy prostoru, ve kterém žijeme, a umět 
tyto poznatky aplikovat do běžného fyzického života, obzvlášť 
korporátního prostředí, kde se také pohybuji. Pochopila jsem 
zásadní věc, a to, že Rekonektivní léčení se nedotýká pouze 
spirituálně zaměřených osob, meditujících nebo osvícených,   
ale že propojuje náš běžný fyzický život –  v oblastech, kde se 
mnohdy „dřeme“: práce, vztahy, zdraví –  s lehkostí, kterou 
v těchto věcech dosáhneme, když objevíme náš přirozený 
potenciál. Život získá úplně jinou hloubku a každá činnost, kterou 
jste před tím dělali možná s vypětím všech sil, získá úplně jinou kvalitu. 
A nemusíte čekat týdny, měsíce, roky – ta jednoduchost, bezčasovost 
a reálnost rekonektivních frekvencí si mě získává každý den, kdy mám 
sezení s klienty - jako by to bylo stále poprvé. Co dokáže spojení s 
harmonickými frekvencemi je pro mě ještě stále (ne)skutečným 
zázrakem. Mým velkým cílem je, kromě oficiální licence na prezentování 
o této metodě,  absolvovat mentorský program certifikovaný polečností 
The Reconnection jako další potenciální možnost spolupodílení se 
na rozvoji vědomí maximálního počtu lidí - kolektivního vědomí lidstva. 
  V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE  7
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Do věcí se často vrhám po hlavě, a když už se 
v životě rozhodnu za něčím co mi dává smysl jít, 
 hned tak se  nevzdám a dám do toho všechno 
nadšení a jdu krok za krokem dokud nedosáhnu 
svých cílů. A to co mi nyní dává v mém životě 
smysl je Rekonektivní léčení a The Reconnection , 
které simě jak říkám já  našlo, i když nevím proč, 
ale  jsem tou volbou nadšená. Od té doby je totiž můj 
život mnohem zajímavější, klidnější a rozmanitější jako 
nikdy předtím. Toto se nedá ani popsat slovy, toto si musí 
zažít každý sám, pocity nelze zcela sdílet. 
Nikdy jsem nebyla spirituálně založený člověk se 
sklonem k alternativnímu léčení, naopak vždy jsem byla 
pragmatikem, do nedávna podnikající v oblasti služeb 
a sportu. Nikdy v životě by mě ani nenapadlo kam mě 
život a má zvědavost zavede. Vše ke mě přišlo tak nějak 
z nenadání. Neplánovala jsem stát se praktikem 
Rekonektivního  léčení a The Reconnection.  

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

KDO JE  
JANA 
HOLUBOVÁ
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V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE 
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Profil

Před více jak dvěma lety jsem se seznámila s Rekonektivním léčením a The Reconnection 
(Znovunapojením). Jak k tomu došlo a jaká byla moje cesta? Vedle civilního zaměstnání 
(převážně v oblasti státní správy) mě vždy zajímala psychologie, ale touha po poznání 
nepoznaného a pochopení souvislostí mě vedla dále a stále naléhavěji jsem si kladla otázky 
po smyslu života, jaká je tedy ta skutečná PRAVDA o našem bytí zde, proč a za jakým účelem 
se rodíme, existuje reinkarnace, co je to karma a jaký smysl to vše má? Kladla jsem si mnoho 
dalších otázek, které jsem si postupně třídila a ujasňovala čtením knih z oblasti tzv. esoteriky, 
současně jsem s nadšením absolvovala různé kurzy a semináře s tzv. duchovní tématikou, 
kde jsem se mj. seznámila se zajímavými lidmi. Byla to euforická doba nasávání informací 
a skutečností je, že když se člověk vydá tzv. na Cestu (platí, že „cesta je cíl“…), nemůže přestat 
kráčet dál, neboť touha po poznání je bezbřehá. Tak mě moje cesta zavedla na přednášku 
Dr.Erica Pearla o Rekonektivním léčení, která se konala v Praze. Na přednášce to tak nějak 
„cinklo“, znáte určitě ten pocit vnitřního zašimrání a vzrušení, když se Vám něco objasní! 

V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE 

Zanedlouho se konaly semináře jmenovaného lektora 
a vizionáře na toto téma, na nichž jsem tedy nemohla 
chybět. Bylo to úžasné, jak něco tak jednoduchého 
může fungovat? Léčivé frekvence byly všudypřítomné, 
hravé a hmatatelné. Poté jsem absolvovala ještě 
závěrečný seminář a stala se certifikovaným 
praktikem Rekonektivního léčení a The Reconnection 
(Znovunapojení).  Mohu říci, že mě oba tyto procesy 
a celá filozofie velmi oslovují a naplňují. Je to cesta 
Světla, která nepochybně souvisí  s celkovou změnou
vědomí lidí na planetě Zemi, která probíhá, a jak hodně 
lidí cítí, tento proces již zřejmě kulminuje. 
Jsem vděčna, že mohu být toho všeho součástí a chci 
být i Vám - s pokorou a úctou k Vaší jedinečnosti - 
prostředníkem k Vašemu návratu k sobě, k Vašemu 
potenciálu, k harmonii a rovnováze ve všech oblastech 
Vašeho života, ať již při procesu Rekonektivního léčení 
či procesu Znovunapojení (The Reconnection). 
Těším se na setkání s Vámi v našem Rekonektivním 
Centru, které jsme založili v březnu minulého roku – 
pro Vás! 
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Chtěla bych poděkovat za všechno co se mně a 

mé rodině dostalo prostřednictvím 

Rekonektivního léčení. Stále jsem překvapená 

tím, co se kolem mne a se mnou děje. Fyzicky mi 

přestala dost krutá bolest v ramenou, která mi 

omezovala pohyb ramenními klouby a duševně 

se mi začíná svět měnit před očima. Konečně 

chápu a dovedu přijmout či pobrat, co jsem 

věděla, ale nějak jsem to zkrátka dříve nedovedla 

a i moji kluci (manžel a syn) mají k sobě 

vzájemně ještě blíže. Synovi se zlepšil biorytmus 

a otevřelo vědomí. Kdybych to sama nepoznala, 

nenapsala bych sem ani řádek. Mohu vřele 

doporučit. Mám dojem, že kdesi ve mně byly 

zpřetrhané struny (asi jako na kytaře) a ty se teď 

znovu napnuly a postupně se ladí. Děkuji. 

Zdravotní sestra v domově důchodců 

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ má pozitivní výsledky 

v oblasti fyzické kondice a psychické 

rovnováhy nejenom u člověka, ale i u našich 

domácích mazlíčků. Nedávno jsme jednoho 

takového malého klienta ze světa zvířat přivítali 

i u nás v Centru.  

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  
RECONNECTION A VĚDY

www.rekonektivnicentrum.cz

Vaše DNA je vlákno, vědci by jej popsali jako vlákno 

komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, 

nalezli v jistých částech DNA určité kódy. Objevili  

také nadbytečné části DNA. Jinými slovy, jsou zde 

části, které vědci nedokáží přeložit, ani vysvětlit. 

To, co vědci nazývají zbytečná DNA, dřímalo 

ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je aktivováno. 

Tato dřímající část DNA, která mátla vědce, se 

probouzí. DNA ve vašem těle se vyvíjí. Formují se 

nové šroubovice či řetězce současně s tím, jak se 

světelně zakódovaná vlákna stahují dohromady. 

Zpřeházené údaje ve vašem těle organizují 

elektromagnetickou energii od Prvotního zdroje. 

S touto reorganizací či přestavbou si vytvoříte 

mnohem vyspělejší nervovou soustavu, která 

nechá do vašeho vědomí proudit mnohem 

více informací. Probudíte mnoho mozkových buněk, 

které dosud spí, a budete plně využívat své fyzické 

tělo, nejen ono malé procento, s nímž jste fungovali 

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


Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM 
Hybernská 1009/24, Praha 1 

Rubriky ze světa Reconnection

DOTAZ: 

Jsou nemoci, na které Rekonektivní léčení nezabírá ? 

ODPOVĚĎ: 

Uzdravení je mnohem víc, než si myslíme! 

Neznamená to jenom, že budeme moci zase používat 

paži nebo nohu, játra nebo ledvinu, svůj zrak nebo 

sluch. Jedná se o návrat do optimálního stavu 

rovnováhy. A v tomto optimálním stavu rovnováhy 

naše „nerovnovážnosti“ – fyzické, mentální, emocio- 

nální, duchovní, dokonce i problémy v práci nebo ve 

vztahu – prostě většinou odvibrují z našeho pole. 

Obvykle lidé opravdu obdrží to léčení, které očeká- 

vali, ale někdy místo očekávaného výsledku přijde 

vyléčení, o kterém ani nesnili. Jinými slovy, jak 

vibrujeme na té vyšší úrovni, naše „zatuhliny“ nebo 

„nevyváženosti“ už se nemají čeho držet a prostě 

odpadnou –tak, jak je to v daném momentu na naší 

životní cestě nejvhodnější. Ačkoliv se na první 

pohled může zdát, že vyléčit se je složité a kompli- 

kované, je vyléčení v podstatě takhle jednoduché. 

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...

www.rekonektivnicentrum.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V REKONEKTIVNÍM CENTRU

Prezentace Rekonektivního léčení 
a The Reconnection
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Termín: Čtvrtek 05.10.2017  
Místo konání: Rekonektivní Centrum 
Otevřeno:  10:00-18:00 hod 

Místo konání:  ČAJOVNA U DŽOUDYHO 
Jugoslávská 670/7, 120 00 Praha 2 

Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM  
Hybernská 1009/24, Praha 1 

Čtení z knihy "Šalamoun promlouvá"

NAPSALI O NÁS 
Zajímavý rozhovor o Rekonektivním léčení pro 
časopis Rituál - k přečtení ZDE  

( Aktuální termíny všech akcí Centra najdete na našich 
webových stránkách ZDE nebo na facebooku        )

Meditace, jóga a povídání 
o Rekonektivním léčení 
Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM  
Hybernská 1009/24, Praha 1 

PODZIMNÍ FESTIVAL EVOLUTION

Termín: 23.09.-24.09.2017 
Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice 
Otevřeno: Sobota, neděle 10:00-18:00 hod 

Již tradičně nás naleznete na stánku Festivalu 
Evolution. Máte-li jakékoli dotazy na téma  
Rekonektivního léčení nebo The Reconnection, nebo 
si prostě jen chcete o tomto tématu popovídat, 
navštivte nás - rádi Vás uvidíme!

Opět po roce se otevřou dveře našeho Centra pro 
zájemce o prohlídku. Můžete si zároveň vyzkoušet 
"ochutnávku" léčení a dozvíte se zajímavé informace 
k tématu. Těšíme se na Vás! 

NENECHTE SI UJÍT... 

http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/efda6ddc35a5a2c59476fb67c3fe083f/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://www.rekonektivni-centrum.cz/soubory/casopis-ritual.jpg
http://www.rekonektivni-centrum.cz/novinky/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/?fref=ts
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,,Strach je jen nepřítomností lásky,  jako je tma nepřítomností světla. Když rozsvítíte v temné místnosti, tma 

zmizí, když přinesete lásku tam, kde je strach, strach zmizí. " 

                                                 Ukázka s knihy "Reconnection - Uzdravte druhé, uzdravte i sebe" :  kapitola 14

Zveme Vás na pravidelná setkání nad další knihou od Dr.Erica Pearla "Šalamoun promlouvá", 

která se konají v Rekonektivním Centru.  

( Pro aktuální termíny konání sledujte naše webové stránky ZDE nebo facebook        )

http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://www.rekonektivni-centrum.cz/novinky/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/?fref=ts


Hybernská 24, Praha 1 

+420 777 532 313 

info@rekonektivnicentrum.cz 

Kdy? Každou středu od 16:00 do 19:00 hodin.   

Pokud Vás téma Rekonektivního léčení zajímá, 

přijďte si s námi popovídat během uvedených hodin.     

Ukázka léčení zdarma. 

Těšíme se na Vás!

NOVINKA 

Nyní můžete využít Vaše zaměstnanecké 

benefity i u nás :) 

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 :) 

Přijďte na ,,POKEC" do Centra

http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/5365d206fff585593cd2c814cba02564/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/?fref=ts

