
Info voor kennismakings consult: 
020 302 01 52

Reconnective  
Healing®

Is een geneeswijze die het hele wezen van iemand opnieuw met 
kosmische frequenties in aanraking brengt. Dit is vaak een  
levensveranderende ervaring. Twee of drie sessies van een uur 
zijn voldoende om voorgoed contact met deze nieuwe frequen-
ties te bewerkstelligen. Hierdoor treed, op een voor ieder unieke 
wijze, heling op. Zowel lichamelijk,mentaal, emotioneel als 
spiritueel. Je wezen zal op een hogere trilling dan ooit tevoren 
functioneren en dusdanig ook afgestemd blijven.
Dit gebeurd behalve middels Reconnective energie ook met:
•  Licht,
•  universele multidimensionele kennis en 
•  nieuwe vormen van frequenties die na een behandeling voor 

altijd deel uitmaken van ons systeem. 

The Reconnection®

Na 2 of meer Reconnective Healing sessies mag je ook The 
Reconnection® ondergaan. Hiermee word je ‘herverbonden’ met 
het universele grid, de intelligentie van de kosmos.  
The Reconnection® duurt één sessie.
 
Elk menselijk lichaam heeft zijn eigen netwerk van energetische 
lijnen en punten. Hoewel het nu slechts overblijfselen zijn van 
wat ze ooit waren, blijven deze lijnen ons dienen als ‘interface’ 
met het universum.                                                            
Op een bepaald moment zijn wij losgeraakt van dit netwerk 
en van onze volledige verbinding met het universum, 
waardoor we ook verwijderd raakten van onze evolutie.                                                                    
De Reconnectie brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die ons 
opnieuw verbinden op een krachtiger en hoger niveau dan ooit 
tevoren. Deze lijnen vormen een onderdeel van een tijdloos intel-
ligent netwerk. Zo worden de herstelfuncties van de mens op alle 
niveau’s opnieuw geactiveerd.
The Reconnection® opent en activeert deze lijnen, waardoor de 
uitwisseling van licht, energie en informatie mogelijk is. Eveneens 
vindt er een heling van onze DNA-strengen en de reïntegratie 
van de “snaren” (contact met kosmische dimensies) plaats.
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In deze brochure vindt u een korte introductie van een tweetal 
nieuwe healingtechnieken te weten: Reconnective Healing® en 
The Reconnection®. 

Een aantal redenen waarom deze technieken zo perfect  
aansluiten op het reeds aanwezige aanbod van Paulamaria zijn: 
• omdat beiden 5e dimensie technieken zijn en net als 

Paulamaria samenwerken vanuit contact met het gehele 
universele veld

• werken vanuit verbinding met multidimensionale kennis
• werken met de verschillende licht- en geluidsfrequenties
• samenwerken met Goddelijke hulpbronnen/ Lichtwezens. 

Er zijn twee verschillende toepassingen waarin de Reconnective 
energie wordt gebruikt:

Wie is Paulamaria?
Paulamaria werkt vanuit haar zielsverbinding met het  
‘Goddelijk Plan’. Zo passeert zij in haar werk het ego plan, en stelt 
in haar leven kanaal zijn van dit plan centraal.  
Haar werk is het begeleiden van (hoogbegaafde) mensen en 
kinderen bij hun wordingsproces en zij geeft inzicht in talenten 
alswel obstakels die beiden de weg wijzen naar een optimale 
levenskwaliteit. Paulamaria leert en traint hoe dit weten ingezet kan 
worden om dichter bij jezelf te komen en zo een leven vol authen-
tieke zelfexpressie te gaan leiden, zonder angst en vol vertrouwen. 
Zij doet dat onder andere vanuit haar achtergrond als trainer Raja 
Yoga, Coach, Healer en medium. Zij is 
gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen 
van programma’s en trainingen voor diverse 
doelgroepen en individuën. Paulamaria is ook 
Moderne Dans docent, Creatief directeur van 
een ontwerpbureau, visionair en kunstenaar.
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MyRP Practice Planning Ideas 

First Week 

1. Read The Reconnection book again 
2. Visit The Reconnection’s YouTube site 
3. Work on your 30 second and 5 minute pitch 
4. Speak to people about Reconnective Healing 
5. Update your forms 
6. Create a website 
7. Order business cards 
8. Join the Reconnection Facebook community 
9. Prepare FAQ answers 
10. Wear a Reconnective Healing shirt to an event 

First Month 

1. Attend a networking breakfast 
2. Create a dream board 
3. Host a “lunch and learn” program 
4. Visit your target community 
5. Volunteer to share the work at a hospice 
6. Send out a newsletter to your contact list 
7. Upgrade to a premium directory listing 
8. Do a 10-15 minute talk at a library 
9. Work with a Practitioner Mentor 
10. Create your biography 

First Three Months 

1. Write a review on The Reconnection book 
2. Have a Living Matrix screening 
3. Attend Mastery Conference 
4. Complete the next level of training 
5. Dedicate 2 hours per week for marketing 
6. Join Toastmasters 
7. Put earned money towards renting an office for your practice 
8. Create a budget and strategy plan for the next quarter 
9. Advertise in your local journal or newspaper 
10. Move forward on your business plan 



Paulamaria is niet alleen gecertificeerd trainer van Reconnective 
Healing® en The Reconnection®. Ze beheerst vele methoden. 
Voel je vrij voor een van onderstaande methoden te kiezen. 
Mocht het je duizelen, geen nood. Paulamaria ‘krijgt door’ wat 
de effectieve methode voor jou is en bespreekt dit samen met je. 
Kun je niet naar Amsterdam komen? Paulamaria geeft  
paranormale consulten ‘op afstand’, aan cliënten uit de hele 
wereld. Via telefoon of skype. 

Healing/transformatie 
• Yoga master (Raja Yoga)
• Trauma therapie, Somatic Experiencing® (Peter Levine e.a.)
• Neuro-affective therapie (Susan Hart, Marianne Bentzen)
• Reconnective Healing® + The Reconnection® (Eric Pearle)
• Healing via kristallen
• Theta DNA advanced trainer® (Vianna Stibal) 
• Esoteric Healing (Alice Bailey) 
• Oneness blessing, Deeksha (Oneness University) 
• NLP Neuro Linguistisch Programmeren (Richard Bandler)
• Quantum Touch® + Core Transformation® 
• Merkaba meditatie, flower of Life 
• Familie opstellingen en Shamanisme (o.a. Daan van Kam-

penhout) 
• The Work® (Byron Katie) 
• Kinesiologie 
• Portal Clearing (Qala Sri’ama)
• Fractals Healing (Dan Winter) 
• Egyptian healing  

Channeling
• Channeling overledenen 
• Channeling engelen, Gabriel, Melchizedek, etc.
• Channeling gidsen, Jezus, Maria, Guanyin, etc.  

Communicatie 
• Geweldloze Communicatie (Marshal Rosenberg) 
• Dealing with agression 
• Mediation  

Lichaam/beweging 
• Hatha Yoga master 
• Postmoderne dans docent 
• Bewegingstherapie Cesar 
• Body-mind dancing (Martha Eddy)


