Věda a RECONNECTION
Nově vznikající vědy mění tradiční chápání zdraví a procesu uzdravování. Poslední vědecké objevy, zaměřené na experimenty, které vyčíslují účinky energie, světla a informací na lidi. Cestu tomuto směru připravili vedoucí mezinárodního týmu, světově proslulí vědci William Tiller PhD, Gary
Schwartz PhD a Konstantin Korotkov Phd, s jejich studiemi frekvencí Rekonektivního léčení (Reconnective Healing ), objevených Erikem Pearlem D.C. (D.C. = lékař chiropraktik). Významné a
objevné výsledky této studie poutají pozornost největších a nejvýznamnějších členů vědecké komunity.

Bioenergetické studie vedené na praktiky rekonektivního léčení a jejich klientech
Gary Schwartz, Ph.D.
Arizonská univerzita, Vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a
zdraví
Studie vedená Lindou G.S. Russek, PhD, spoluvedoucí laboratoře
Profesní kvalifikace: Vedoucí katedry medicíny, neurologie, psychiatrie, psychologie a chirurgie;
a vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví, na Arizonské univerzitě. Bývalý vedoucí laboratoře Lidských energetických systémů. PhD z Harvardské univerzity získal v roce 1971; asistent
profesora psychologie na Harvardu od roku 1976; profesor psychologie a psychiatrie na Yaleské
univerzitě a vedoucí Yaleského centra psychfyziologie. Spoluvedoucí Yaleské behavirální lékařské
kliniky.
Studie na prakticích Rekonektivního léčení: Univerzitní laboratoř lidských energetických systémů vedla série pečlivě navržených a kontrolovaných experimentů s doktorem Ericem Pearlem a
dalšími praktiky Rekonektivního léčení, aby zjistila, zda je rekonektivní energie měřitelná a
skutečná. Doktor Eric Pearl a několik praktiků posloužili při studii jako odesílatelé a několik dobrovolníků jako příjemci.
Výsledky: První výsledek ukazuje, objekty se zavázanýma očima mohou cítit energii až 83% času.
Druhý ukazuje energetické funkce jsou elektromagnetický signál. Třetí ukazuje, že příjemcovi
srdeční vlny, měřené na EKG, což se odráží i v mozkových vlnách, měřeno na EEG. Nejsignifikantnější ve třetím experimentu je fakt, že si je subjekt si energii plně uvědomuje, stejně reaguje
mozek, tedy mozek nějak nevědomě detekuje a přijímá energii bez potřeby myšlení, důvěry,
naděje nebo víry.
Komentáře: Podle Schwartze: Závěrem tohoto experimentu bylo, že energie je prokazatelně
reálná, detekovatelná a měřitelná - “a pozoruhodná”.

Gary Schwartz, Ph.D.
Arizonská univerzita, Vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a
zdraví
Studie vedená doktorkami Melindou Connorovou a Annou Baldwinovou, z
laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví na Arozinské Univerzitě
Profesní kvalifikace: Vedoucí katedry medicíny, neurologie, psychiatrie, psychologie a chirurgie;
a vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví, na Arizonské univerzitě. Bývalý vedoucí laboratoře Lidských energetických systémů. PhD z Harvardské univerzity získal v roce 1971; asisten profesora psychologie na Harvardu od roku 1976; profesor psychologie a psychiatrie na Yaleské univerzitě a vedoucí Yaleského centra psychfyziologie. Spoluvedoucí Yaleské behavirální lékařské
kliniky.
Studie prováděné na lidech, kteří se zúčastnili seminářů o Rekonektivním léčení: Doktor
Schwartz s kolegy vedli studie “základního energetického léčení” v laboratoři doktora Schwartze na
Arizonské univerzitě. Studie měřily schopnosti lidí pracovat s, cítit, přenášet a přijímat světlo a
další elektromagnetické frekvence před účastí na semináři a po ní.
Výsledky: To co zjistili, bylo dramatické. Více než 100+ lidí, kteří se zúčastnili studie, všichni odcházeli s trvale rozšířenými a novými elektromagnetickými schopnostmi, které následovali po semináři RL, ačkoliv nikdy nestudovali léčení nebo byli masteři/učitelé různých léčebných technik, které
jsou dnes známy. Všichni se dostali na zcela novou úroveň.
______________

Ann Linda Baldwinová, PhD a Gary Schwartz, PhD
Arizonská Univerzita, Laboratoř pro výzkum vědpmí a zdraví,
oddělení psychologie a oddělení fyziologie na lékařské vysoké
škole
Profesní kvalifikace: Ann Linda Baldwinová: Profesorka fyziologie a psychologie na Arizonské
univerzitě. Držitelka bakalářského titulu za fyziku na Bristolské univerzitě ve Velké Británii, inženýrský titul z radiační fyziky z Londýnské univerzity a PhD z fyziologie z královské vysoké školy
na univerzitě v Londýně.
Gary Schwartz: Vedoucí katedry medicíny, neurologie, psychiatrie, psychologie a chirurgie; a vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví, na Arizonské univerzitě. Bývalý vedoucí laboratoře
Lidských energetických systémů. PhD z Harvardské univerzity získal v roce 1971; asisten profesora psychologie na Harvardu od roku 1976; profesor psychologie a psychiatrie na Yaleské univerzitě a vedoucí Yaleského centra psychfyziologie. Spoluvedoucí Yaleské behavirální lékařské
kliniky.
Studie: Studie se snaží potvrdit, že 10-ti minutová terapie Rekonektivního léčení může zvětšit
rozsah pohybu a zdvyhnutí ruky u lidí, kterým lékaři diagnostikovali “zmražené rameno” nebo jiné
onemocnění, omezující pohyblivost. bylo to měřeno v porovnání s kontrolní skupinou, fyzioterapií a
dalšími.
Výsledky: Studie ukazuje, že 10 minutové sezení RL prokazatelně zvětšuje rozsah pohybu v
průměru o 26% u osob s omezenou hybností ramene. Úhel zvětšení pohybu byl prokazatelně
větší, než u fyzioterapie. RL také prokazatelně snižuje bolesti zúčastněných osob, když získali
možnost zvednout ruce.
__________________

Konstantin Korotkov, PhD
zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu tělesné kultury
Profesní kvalifikace: Zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu
tělesné kultury. Profesor IT věd a biofyziky na Sankt Petersburské federální univerzitě výpočetních
technologií, mechaniky a optiky. Profesor výzkumu na Sankt Petersburské akademii tělesné kultury. Prezident Mezinárodní unie pro lékařskou a aplikovanou bioelektrografii. Člen editorského
týmu: Journal of Alternative and Complementary Medicine (Žurnál alternativní a celostní medicíny)
a Journal of Science of Healing Outcomes (Žurnál vědy o léčebných výsledcích).
Studie: Studie byla připravena k zaregistrování změn, které se vyskytují u lidí, kteří absolvovali
Rekonektivní léčení. V červnu 2010, dva praktici Rekonektivního léčení provedli léčení u pěti dobrovolníků. Emise energie z otisků prstů dobrovolníků byly snímány Korotkovovou Elektrofonickou
zobrazovací kamerou (EPC), před a po léčení. Studie byla vedena v Mezinárodní společnosti pro
studium poznávání energie a energetickou medicínu a byla objektem přezkoumání a byla publikována ve vědeckém časopisu.
Výsledek: Zvýšení energie bylo zaznamenáno všemi pěti lidmi, přičemž konkrétně tři ukazují
prokazatelné změny. Měření také ukazují redukci entropie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Entropie),
ukazující prokazatelnou harmonizaci pacientova stavu.
________________

Konstantin Korotkov, PhD
zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu tělesné kultury
Profesní kvalifikace: Zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu
tělesné kultury. Profesor IT věd a biofyziky na Sankt Petersburské federální univerzitě výpočetních
technologií, mechaniky a optiky. Profesor výzkumu na Sankt Petersburské akademii tělesné kultury. Prezident Mezinárodní unie pro lékařskou a aplikovanou bioelektrografii. Člen editorského
týmu: Journal of Alternative and Complementary Medicine (Žurnál alternativní a celostní medicíny)
a Journal of Science of Healing Outcomes (Žurnál vědy o léčebných výsledcích).
Studie: Skupina lékařů, výzkumníků, terapeutů a olympijských atletů, podstoupila seminář
Rekonektivního léčení. Studie byla navržena tak, že předpokládá, že subjekty podstoupí šest hodin
výuky a práce s Rekonektivním léčením, během dvou dnů. Každý účastník prodělá měření před,
během a po experimentu, a to s různými metodami měření, včetně použití zařízení EPC, které
měří bioenergetické pole okolo lidského těla.
Výsledek: Efekty RL na atletech a jejich úrovních energie byli “ohromně prokazatelné”, jak řekl Korotkov. Každý atlet a testovací objekt zaznamenali prokazatelné zvýšení energetické úrovně, s
průměrným zvýšením 22% a více. Atleti řekli, že dobře cítí frekvence a benefity, které cítili v těle.
Jeden atlet po nedávné fraktuře nohy, který chodil jen s problémy a o berlích, byl schopen (po
dvou experimentálních sezeních) slézt se stolu a odejít po svých, jen s drobnou bolestí. Jeho lékař,
který byl přítomen při experimentu, provedl opakovaný rentgen atleta další den a byl v šoku, když
viděl, že oddělené zlomené kosti jsou najednou lehce vymknuté.
Komentář: Doktor Korotkov řekl: “Výsledky byli velmi, velmi silné a velmi, velmi rozdílné”, než u
čehokoliv jiného, co viděl během svých bioenergetických výzkumů.
________

Konstantin Korotkov, PhD
zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu tělesné kultury
Profesní kvalifikace: Zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu
tělesné kultury. Profesor IT věd a biofyziky na Sankt Petersburské federální univerzitě výpočetních
technologií, mechaniky a optiky. Profesor výzkumu na Sankt Petersburské akademii tělesné kultury. Prezident Mezinárodní unie pro lékařskou a aplikovanou bioelektrografii. Člen editorského
týmu: Journal of Alternative and Complementary Medicine (Žurnál alternativní a celostní medicíny)
a Journal of Science of Healing Outcomes (Žurnál vědy o léčebných výsledcích).
Studie: Dvojitě slepého experimentu se zúčastnilo celkem 40 lidí, ruských Olympioniků a atletů
světové úrovně. Během sérií studií byli atleti měřeni před a po působení Rekonektivního léčení. Byl
jim měřen tep, rytmus srdce, energetické rezervy rychlost hojení a krevní parametry.
Výsledky: ýsledky ukazují, že všichni účastníci měli rychlé pozitivní výsledky. U poloviny těch,
kteří se zúčastnili RL sezení, došlo prokazatelně ke zvýšení energetických parametrů a o 10 dní
později bylo toto ještě statisticky prokazatelně vyšší. Další studie ukazují pokles tlaku krve, zvýšení
metabolismu, imunity, protitoxické a antioxadační aktivity v těle, dále zlepšení kardivaskulárních
funkcí a ukazují změny v DNA.
Komentář: Doktor Korotkov řekl: “Toto potvrzuje dlouhodobý účinek Rekonektivního léčení a je
významný pro dobrý pocit a přípravu atletů.”.
Studie koherence na prakticích Rekonektivního léčení (Koherencí rozumíme vzájemnou souvislost fáze a amplitudy vlnění vycházejících buď ze dvou různých míst na povrchu zářícího tělesa
(koherence prostorová) nebo vlnění vycházejícího z jednoho místa, avšak s určitým časovým
odstupem (koherence časová))

Gary Schwartz, PhD
Arizonská univerzita, Vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a
zdraví
Studie vedená s Dr. ann Baldwinovou, Laboratoř pro výzkum vědomí a
zdraví, Arizonská univerzita
Profesní kvalifikace: Vedoucí katedry medicíny, neurologie, psychiatrie, psychologie a chirurgie;
a vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví, na Arizonské univerzitě. Bývalý vedoucí laboratoře Lidských energetických systémů. PhD z Harvardské univerzity získal v roce 1971; asisten profesora psychologie na Harvardu od roku 1976; profesor psychologie a psychiatrie na Yaleské univerzitě a vedoucí Yaleského centra psychfyziologie. Spoluvedoucí Yaleské behavirální lékařské
kliniky.
Studie: Za použítí ProFusion laseru, sleduje studie srdeční rytmus a jeho změny u praktiků
Rekonektivního léčení a porovnávala je s výsledky změřenými u lidí při meditaci, u grand masterů
Qi Gong, masterů a marshal artistů Reiki.
Výsledky: Během sezení došlo u praktiků RL i jejich klientů k dramatickému nárůstu stavu hojení.
Praktik pociťuje stav, při němž výrazně a prokazatelně dochází k mozkové a srdeční aktivitě. Tento
stav “emočního klidu”, je spojen s extrémním vědomím, pocity míru, pocitu napojení ne energii univerza a schopností vnímat na zvýšené úrovni. Toto v mnohém překračuje stav, kterého se běžně

dosahuje u jiných energetických léčebných metod. Ve skutečnosti je to mnohem jiný stav, než byl
zaznamenán u jógy, meditace, Reiki nebo jiných energetických léčení. Tyto dokumenty zcela
prokazují, že RL je něco nového a rozdílného, než cokoliv jiného, co kdy bylo na této planetě.

Studie ukazující dopady Rekonektivního léčení na rostliny a jejich DNA

Gary Schwartz, PhD
Arizonská univerzita, Vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a
zdraví
Profesní kvalifikace: Vedoucí katedry medicíny, neurologie, psychiatrie, psychologie a chirurgie;
a vedoucí laboratoře pro výzkum vědomí a zdraví, na Arizonské univerzitě. Bývalý vedoucí laboratoře Lidských energetických systémů. PhD z Harvardské univerzity získal v roce 1971; asisten profesora psychologie na Harvardu od roku 1976; profesor psychologie a psychiatrie na Yaleské univerzitě a vedoucí Yaleského centra psychfyziologie. Spoluvedoucí Yaleské behavirální lékařské
kliniky.
Studie: Tato studie zkoumá, co vyjde najevo, když se Rekonektivní léčení aplikuje na rostliny.
Listy rostlin byli vybrány a porovnány vzhledem k velikosti a konzistenci. Bylo známo, že pokud
jsou listy odděleny od zdroje života (stonek nebo kmen), umírají. Když jsou listy v procesu umírání,
krvácejí - ne krev nebo vodu, ale světlo. Světlo opouští organizmus když umírají. V každém experimentu byl kontrolní pár listů ponechán přirozené smrti. Další kontrolní list byl vystaven několika
léčebným metodám.
Výsledek: Přirozeně umírají listy během sedmi až deseti dnů. List, na nějž byla dána energie, se
dožívá přibližně 90 dní, tedy osm až desetkrát déle po přijetí Reiki, Qu Gong nebo RL. Ale byl zde
velký rozdíl: S Reiki, uzdravení listu začalo rychle a pak vadne; s Qu Gong, začne pomalu, ale vydrží déle. Avšak poté, co bylo aplikováno RL, začalo to rychle a vydrželo mnohem déle a RL
udrželo listy naživu po 90 dní.
__________

Glen Rein, PhD
Ředitel, Výzkumná laboratoř kvantové biologie, NY (New York)
Profesní kvalifikace: Ředitel Výzkumné laboratoře kvantové biologie, NY (New York). Senior
vědecký pracovník/ředitel v Estee Lauder, vědecký výzkumník v lékařském centru na Stanfordské
univerzitě, asistent profesora v Mt. Sinaiské nemocnici.
Studie: Studie byla navržena pro stanovení dopadu Rekonektivního léčení na lidskou DNA. V experimentu byla rostlinná DNA “vystavena šoku” tepla a elektřiny. Bylo známo, že DNA se po šoku
rozvyne. Pokud se nechá zotavit sama, znovunapojení trvá to daný časový úsek, kdy si bere
světlo, aby se znovunapojila. Rein zkoumal, za použití spektrofotomentru, zotavení DNA po působení různých léčebných metod: Reiki, Johrei, Jin Shin a Rekonektivní léčení.
Výsledky: S Reiki, Johrei, Jin Shi se DNA znovu napojuje pomaleji, než je stanovená norma. S RL
se napojuje RYCHLEJI. Mimoto došlo prokazatelně po RL k opravě některých vrozených nebo
získaných defektů DNA rostlin. To potvrzuje, že RL je rozdílné a má přímí dopad na DNA u
člověka.

Studie zaměřené na termodynamickou a magnetoelektritickou energii
během Rekonektivního léčení

William A. Tiller, PhD
Emeritní profesor, Stanfordská univerzita
Profesní kvalifikace: Emeritní profesor Stanfordské univerzity, autor osmi knih, 250 vědeckých
článků a hvězda filmu CoMyJenVíme!?. Čtyři jeho knihy jsou psychoenergetické vědě.
Studie: Studie zkoumala jak se změnily fyzikální vlastnosti místnosti a prostoru, jako výsledek působení léčebných frekvencí v místnosti. Studie byly vedeny a opakovány na seminářích Rekonektivního léčení v Sedoně, AZ v roce 2006, Los Angeles v roce 2007, Los Angeles 2008 a Los Angeles v roce 2009. Doktor Tiller měřil, za použití vlastních a pokročilých přístrojů, změny energie v
místnosti před, při a po seminářích, kde byli lidé právě seznámeni s Rekonektivním léčením.
Výsledky: Byl zde dramatický rozdíl volné termodynamické energie v místnosti. Kdybychom vzali
výsledky jen tak jak jsme je viděli, teplota v místnosti by se zvíšila o 300°C! Ale vzhledem k RL,
když se teplota v místnosti nezvýšila, se změnila energie, světlo a informace zaplnily místnost.
Přesně jak Tiller naměřil. Tiller popsal, že jeho data ukazují, entropie během RL poklesla, to
umožňuje koherenci (Koherence (vlnění) – vlastnost vlnění) převládat. Entropie je přirozený stav
rozkladu a rozpadu, kdy všechny věci nejsou drženy spolu vlivem sil (asi gravitace), pozorným
úsilím a soustředěním. Entropie způsobuje stárnutí, chaos, rozklad a nemoci. Tedy pokud se entropie sníží (negativní entropie), nastává větší koherence a řád. Převládání koherence a
vyváženost jsou představeny tělu, a pomáhají mu uzdravit se a omládnout.
Komentáře: “ Data, která jsme získali, byly docela pozoruhodné. Za prvé jsme zjistili, když jsme
začali monitorovat místnost, což bylo okolo pěti hodin před tím než kdokoliv - kdokoliv z Ericovy
skupiny nebo Erica nebo léčitelů - přišel do místnosti, změřili jsme vyšší míru symetrického stavu
než v normální realitě. Již se jednalo o podmíněný prostor! Tedy k něčemu došlo, ještě než vstoupili lidé. Prostor byl nastaven a pro léčitele bylo jednodušší pracovat. Jak jsme pokračovali s
monitorováním prostoru, zjistili jsme, že po dvou dnech byla vrůst úrovně efektivní energie byl
obrovský! Tento posun energie je to, co umožňuje běžným lidem vstoupit do místnosti a později
odejít se schopností léčit ostatní, sebe, a to nehledě na jejich zázemí nebo vzdělání. Frekvence
Rekonektivního léčení překračuje to, co jsme normálně znali jako energetické léčení, je to léčení s
šírším spektrem energie, světla a informací.”
“Je mnoho energií, z nichž se skládá světlo. Samozřejmě je zde elektromagnetické světlo, které
zná každý. Nejzákladnější úroveň lidského těla je célá o elektromagnetické energii. Takže můžete
použít světlo k léčení, jak to činí energetická medicína, zvláště akupunktůrní body, které se používají k systematickému procesu léčení těla. Nebo můžete jít na vyšší úroveň… k magnetoelktrické
energii. Také je součástí světla. A ve všech těchto vyšších dimenzních úrovních je to světlo, které
je komunikačním kanálem mezi částmi hmoty na této úrovni bytí.”
“Takže, když Eric mluví o Rekonektivním léčení, tak se ve skutečnosti děje to, že mnoho druhů energie a světla plují skrz léčené a léčitele. V jiném slova smyslu, to o čem mluvíme je dostat se přes
to co jsme znali jako energetické léčení a dostat se na širší spektrum energie, světla a informací.”
“Také jsme vyvinuli nástroj, který může vstoupit do těchto vyšších dimenziálních úrovní
skutečnosti. Je to jen začátek, ale je to alespoň neco, z čeho můžeme odečítat výsledky. Je to
velmi důležité, že můžeme začít monitorovat prostor v němž léčitelé pracují a popsat úroveň efektivnosti toho, co dělají na energetické úrovni, za podmínek kvantitativních měření částic prostoru.”
____________

Konstantin Korotkov, PhD
zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu tělesné kultury

Profesní kvalifikace: Zástupce ředitele Sankt Ptersburského federálního výzkumného ústavu
tělesné kultury. Profesor IT věd a biofyziky na Sankt Petersburské federální univerzitě výpočetních
technologií, mechaniky a optiky. Profesor výzkumu na Sankt Petersburské akademii tělesné kultury. Prezident Mezinárodní unie pro lékařskou a aplikovanou bioelektrografii. Člen editorského
týmu: Journal of Alternative and Complementary Medicine (Žurnál alternativní a celostní medicíny)
a Journal of Science of Healing Outcomes (Žurnál vědy o léčebných výsledcích).
Studie: K posouzení energetické charakteristiky prostoru během léčení a spirituálních technik, Korotkov použil Elektrofonickou zobrazovací technologii (kamera) (EPC), též známou jako Gas Discharge Visualization [vizualizace výboje plynu] (EPI/GDV). EPI/GDV kvantifikuje změny v energetickém poli člověka. V průběhu workshopu Rekonektivního léčení, v Los Angeles v roce 2008, Korotkov měřil reakce lidské emoce, zejména na emocionální reakci skupiny lidí, kteří se zúčastnili
workshopu.
Výsledky: Byl popsán nárůst v měření, když bylo v místnosti předváděno nebo děláno léčení. Intenzita a velikost pole se zvětšili, jak šel den dál. Tyto měřené a zdokumentované efekty pole
(které nazval “keherentní efekty”) jsou prokazatelné a nastávají během toho, když na semináři
probíhá výuka. Tyto koherentní efekty jsou nejvýznamnější a nejsilnější, když je nový koncept
nebo cvičení představeno na semináři, toto je zdokumentováno hroty (myšleno ne grafickém
ukazateli) v intenzitě a velikosti pole v místnosti, kde by seminář. Vyslovil teoriji, že elektromagnetické efekty jsou vedením, umožňujícím účastníkům kurzu získat nové schopnosti a stát se master
praktiky během jednoho krátkého víkendového kurzu. Navíc výzkumy Dr. Korotkova neznačují, že
pouhým sezením v místnosti, kde je seminář, je velká pravděpodobnost, že se na účastnících projeví léčebné účinky.
Komentáře: “Je jisté, že účinky workshopu Rekonektivního léčení jsou silné a měřitelné. Výsledky
rozhoně vypovídají o podmínkách týkajících se prostředí prostoru v místnosti, kde byl workshop.
Změny enrgetických polí a čaker účastníků před a po workshopu ukazují, silný pozitivní efekt tohoto procesu na psycho-emocionální stav lidí, kteří se zapojili.”
“Označené účinky velmi korelují s účinky zaznamenanými týmem doktora W. Tillera s vybavením
fungujícím na zcela jiném principu. Z fyzikálního hlediska, může to mít souvztažnost s formací
oblastí, se sníženou entropií v místnosti, vzhledem ke zvýšené pozornosti účastníků, nebo jak tvrdí
doktor Tiller, spojitost s vybudováním negativního magnetického výboje projevujícím se v
prostředí.”

