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Bude to interakce s Vámi. Můžete se dozvědět  

nové věci, podívat se s námi na některé oblasti z

jiného úhlu a užít si i zábavu.  

Máme připravený bohatý program.  

Můžete se těšit na povídání o Reconnective

Healing, čtení a diskuzi z knížky Šalamoun

promlouvá a Keys of Enoch, povídání o cestování

do daleké exotiky nebo o vědomí hodnoty.  

A spoustu dalšího.  

Takže jestli ještě nemáte, udělejte si rezervaci  

na info@rekonektivnicentrum.cz 

 

Těšíme se na vás a společné 2 dny ve frekvencích. 

Představení dvoudenního festivalu 

www.rekonektivni-centrum.cz/ONE/ 3ukázkové video online Level 1

Autor: Vladimír Ekart 

Jak žijeme náš každodenní život?  

Jakou má pro nás kvalitu a s jakým vědomím

děláme věci, které každý den někam posouváme?  

 

O tom všem budou 2 dny u nás v Rekonektivním

Centru.  

Nazvali jsme je Život ve Frekvencích a je to série

přednášek a povídání o tom, jak může náš život

vypadat v mnoha oblastech, když do toho všeho

přimícháme trochu vědomí a vědomé pozornosti.  

Budeme se bavit o tom, jak funguje Reconnective

Healing a co všechno pro nás spojení s frekvencemi

RH může udělat.  

  

ŽIVOT VE FREKVENCÍCH 

http://www.rekonektivni-centrum.cz/online-level-1/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
https://youtu.be/9DLUwfbRYD0


Přijďte se s námi společně ponořit do frekvencí! 

Těšíme se na Vás.  

Rekonektivní Centrum v Praze 

www.rekonektivni-centrum.cz/detail-novinky/zivot-

ve-frekvencich-67 

 

Pokud Vás toto více zajímá, tak nás neváhejte

kontaktovat nebo navštivte rovnou naše

Centrum nebo facebookové či webové stránky. ZDE:) 

PROGRAM FESTIVALU

• 16:00 – 17:30  Zahájení  

• 17:30 - 19:00   Co je život ve frekvencích?                 

                            Přednáška a diskuze na téma: 

                            Co je Reconnective Healing 

• 19:00 - 19:40   Přestávka  

• 19:45 - 21:00   Promítání částí z on-line výukového   

                            programu Reconnective Healing 

• 21:20 - 22:00   Meditace a ladění na frekvence  

www.rekonektivnicentrum.cz4

Představení dvoudenního festivalu v Rekonektivním Centru v Praze

ENOCHOVY KLÍČE  
(KEYS OF ENOCH)   
ČTENÍ Z KNIHY, KTERÁ
STÁLA ZA ZRODEM
RECONNECTIVE HEALING  

VSTUP PO CELÉ DVA DNY 
ZDARMA  

Více informací najdete na webových nebo
facebookových stránkách Rekonektivního Centra

PÁTEK 9.11. 2018 - 16-22:00

• 10:00 - 10:30  Zahájení 

• 10:30 - 11:30  S Tygrem v kleci – co je kvantová       

                           fyzika a Pole?  

• 12:00 - 13:00  Srílanka a Nepál – zážitky z cest 

• 14:00 - 15:30  Šalamoun promlouvá – čtení  

                           a povídání o knize Dr. E. Pearla 

• 16:00 - 17:00  Myšlením k bohatství - povídání  

                           o hodnotách a bohatství  

• 18:00 - 19:30  Co je život ve frekvencích, co je           

                           Vědomí pro každého z nás?                 

                           Přednáška a diskuze na téma,  

                           co je Reconnective Healing  

• 20:00 - 20:40  Promítání částí z on-line výukového   

                           programu Reconnective Healing 

• 21:00 - 22:00  Enochovy klíče (Keys of Enoch) –       

                           čtení z knihy, která stála za zrodem   

                           Reconnective Healing  

SOBOTA 10.11. 2018 -  10-22:00

https://youtu.be/9DLUwfbRYD0
http://www.rekonektivni-centrum.cz/detail-novinky/zivot-ve-frekvencich-68
http://www.rekonektivni-centrum.cz/online-level-1/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://www.rekonektivni-centrum.cz/online-level-1/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/


Protože se knížka zprvu může zdát jako obtížnější  

čtení, pořádáme pro vás měsíční společná setkávání, 

 kde jednotlivé myšlenky formou diskuze společně

„překládáme“ do srozumitelnějšího jazyka. 

Tato knížka je jednoduše kouzelná. Má moc, kdykoliv  

se do ní podíváte, nasměrovat Vás k odpovědi na otázku,

kterou ve svém životě aktuálně řešíte. A tak není nic

neobvyklého, že většina z nás praktiků knihu čte již  

po několikáté, protože jak asi sami znáte – mnohokrát

opakovaná informace dostojí svého skutečného

významu pro každého z nás až v momentě, kdy k ní

zrovna, v danou životní dobu, přikláníme pozornost,  

nebo nám ji někdo druhý odzrcadlí. A najednou vám  

to docvakne! Ten AHA moment! A to je krásně vidět  

na našich setkáních. Ze začátku se mnohým účastníkům

může zdát, že některým informacím jednoduše nerozumí

a hlava začne vysílat signály typu „A co s takovou věcí

mám v reálném životě dělat zrovna já?“. 

 

CO SE DĚJE V CENTRU 

www.rekonektivnicentrum.cz 5video o Rekonektivním Centru 

Setkání a povídání nad knihou Šalamoun promlouvá 

Tak se jmenuje akce, kterou v našem Centru

pořádáme každý měsíc pro veřejnost a která u Vás

získala vysokou oblibu. Pracovně ji nazýváme

„Šalamoun“. Kdo že to je, ten Šalamoun?  

Protože Vás chceme nadále obohacovat v oblasti

všeobecného vědění o Reconnective Healing a jeho

aplikací do běžného života, nesmíme zapomenout

ani na druhou knihu Dr. Erica Pearla,  a tou je právě

Šalamoun promlouvá o návratu k léčivé energii

vašeho života.  

Kniha obsahuje hluboké myšlenky na téma smyslu

života, a zprostředkovává návody z informačního

pole vesmíru – bytosti, která si říká Šalamoun  

(angl. Solomon), jak lze za pomocí vlastní energie

začít „léčit“ sami sebe a svůj život tak, abychom

dosáhli rovnováhy a integrity a mohli svůj život žít

jednodušeji, ve štěstí a v naplnění. 

Autor: Pavlína Cimbálová 

Setkání a povídání nad knihou Šalamoun promlouvá

http://www.rekonektivnicentrum.cz/
https://youtu.be/k_n2g0eJOm8


TATO KNÍŽKA JE
JEDNODUŠE KOUZELNÁ. 
Když však chvíli vyčkáte a ponoříte se do atmosféry–

ta odpověď přijde. Záhy zjistíte, že předešlé myšlenky

samy odplynuly a vám se v mysli začíná vyjasňovat,  

na otázky plynule navazují odpovědi a věci do sebe

začnou zapadat. Stanete se součástí toho pole

vědomí, které je v tu chvíli v kruhu vytvořeno, a které

se tím zesiluje, čím víc lidí zaměřuje ve stejnou chvíli

svoji pozornost na jednu věc.  

Atmosféra je nepopsatelná – to prostě musíte zažít! 

Prostě přijdete jednou za měsíc v daný den a hodinu

do našeho Centra, zaujmete pohodlnou pozici  

(v křesle, na gauči, židli či na zemi), nalijete si čaj

nebo vodu a pak už jen jste. 

Jak celá kniha vznikla? 

Kniha vznikala za 12-let spolupráce Dr. Pearla  

a jednoho z jeho bývalých pacientů chiropraktické

ordinace, Fredericka Ponzlova. Frederick docházel  

k Dr. Pearlovi na pravidelné kontroly na chiropraxi,

kde vždy dostal to, pro co si přišel - očekávané

narovnání obratlů. Když však časem Dr. Pearl  

objevil ve svých rukách něco, co bylo tak silné,  

že se mu pacienti začali pod rukama samovolně

uzdravovat, aniž by se jich dotkl, začal to vědomě

více zkoumat a přikládal na konci každé chiropraxe

nad své pacienty ruce a nechal je působit. Jednoho

dne se stalo, že právě Frederick Ponzlov při jednom  

z takovýchto pokusů zaklonil hlavu, oči mu zapadly  

do očních jamek – koulely se sem a tam, jeho dech

se zklidnil a z úst mu začal vycházet zvuk. 

www.rekonektivnicentrum.cz6

Představení pravidelné akce Rekonektivního Centra

TU ATMOSFÉRU PROSTĚ
MUSÍTE ZAŽÍT  

V prvních sezeních to byl nesrozumitelný šum,  

po několika dalších pokusech však z jeho úst začaly

vycházet jasné věty. V momentě, kdy si však Dr. Pearl

myslel, že se nanejvýš zbláznil, se toto začalo dít dalším

jeho 50 pacientům, nezávisle na sobě! Nadmíru

znepokojující bylo, že všichni pacienti střídavě opakovali

těch 6 samých vět, které říkal Frederick. Někteří pacienti

zmiňovali čtyři věty, jiní pět, jiní šest, avšak ty věty byly

naprosto identické!  Těch 6 vět bylo: 

1. Přišli jsme Vám říci, abyste       

pokračoval v tom, co děláte. 

2. To, co děláte, přináší na naši

planetu světlo a informace. 

3. To, co děláte, znovu spojuje

struny. 

4. To, co děláte, znovu spojuje

vlákna/ řetězce. 

5. Musíte vědět, že jste mistr. 

6. Přišli jsme kvůli vaší reputaci. 

S Frederickem se Dr. Pearl scházel častěji, protože s tím

„někým“, kdo na něj takhle promlouval, chtěl mluvit víc  

a víc. Vůbec nevěděl, jak si dané věty a všechny další

informace má pro sebe přeložit, ale postupem času  

to všechno začínalo do sebe zapadat a začalo to dávat

obrovský smysl. Vesmírná bytost Šalamoun si propůjčila

Frederickovo tělo jako telefon a skrze něj po nějakou dobu

vysílala informace, které měly (a nadále mají) obrovský

přínos jak pro budoucí léčitelský přístup Dr. Pearla, tak  

pro vývoj celého lidstva. I díky tomu vznikla metoda, která

na naši planetu přináší světlo a informace a umožňuje

akcelerovat maximální lidský potenciál, dnešní vědou

označována jako Reconnective Healing. Po nějaké době

byly informace ze sezení zpracovány do knižní podoby  

a vznikl materiál, s kterým Vás nyní chceme blíže seznámit. 

Pokud Vás to volá právě teď, rezervujte si svoje místo  

na dalším Setkání nebo se informujte u praktiků! 

https://youtu.be/9DLUwfbRYD0
http://www.rekonektivni-centrum.cz/online-level-1/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
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Moje cesta osobního rozvoje a dosažení určitého poznání byla dlouhá.
Trvalo mi přes patnáct let, než jsem došel k pochopení, že život si
vytváříme my sami. Svými myšlenkami a pocity. Možná to zní jako  
klišé, ale pochopil jsem, že všechno je opravdu jen v naší hlavě. 
„Je to jenom v hlavě.“ Kolikrát jsem tuhle větu slyšel?  
Dlouhou dobu jsem ji ale neuměl uchopit, vstřebat, zažít.  
Chtělo to prostě jen čas, správné okolnosti a správné lidi kolem. 
Dnes jsem přesvědčený, že vše má v životě nějaký důvod.  
Důvod, proč se to děje. Nic není náhoda, každý překonaný nezdar  
nás posouvá výrazně dopředu a na všechno se dá najít řešení.  
Chce to být trpělivý, nezaleknout se počátečních neúspěchů  
a jít za svým cílem a snem. 
Můj sen byl a je pomáhat druhým. Najít tu správnou cestu, vést  
je k jejich cílům a snům, a hlavně k životu ve zdraví a spokojenosti.  
A to, co nejjednodušším způsobem. 
Vytrval jsem v hledání a našel to, co mi dává smysl. To, co mění životy
lidem i život můj. V roce 2009 jsem si našel cestu k Rekonektivnímu
léčení a procesu The Reconnection. Z mého pohledu se jedná o velice
účinný transformační nástroj, který umožňuje nastartovat životní pokrok
a uzdravení na všech rovinách naší existence. 

KDO JE 
MARTIN 
KUBŮ

MOTTO: ,,Netlač na pilu, vše přijde  
ve správný čas a na správném místě." 

Profil

Předtím jsem se věnoval různým technikám alternativní léčby (Reiki, EFT,  
Hooponopono, NLP, hypnoterapie, koučování,...), ale zjistil jsem, že mi svým způsobem svazují ruce.
V tomto ohledu je Rekonektivní léčení naprosto jednoduché a účinné, proto se dnes věnuji výhradně
jemu. 
Jsem certifikovaným praktikem Rekonektivního léčení a The Reconnection, instruktorem
transformačních workshopů S tygrem v kleci, Objevte a naplňte své sny a několika dalších. 
Rád vám pomohu s řešením vašeho problému. Těším se na vás při setkání v Rekonektivním  
Centru, na některé z přednášek, workshopů nebo kdekoliv jinde. 
 
Mějte se krásně - Martin.  
 

V příštím čísle se můžete těšit na profil dalších dvou praktiků - celý seznam praktiků z Centra je ZDE  7

http://www.rekonektivni-centrum.cz/seznam-praktiku/


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

58

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

MOTTO: ,,Dovolte si
být zdraví a žít  
v harmonii, vaše tělo
to zná a umí."  

KDO JE 
ANNA 
BAŠIČOVÁ

Profil

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

Už od střední školy jsem si vždy přála ,,pomáhat lidem
ke zdraví“, a proto jsem vystudovala Farmaceutickou
fakultu (v Sarajevu, kam jsem se provdala).  
Život mě nejdřív vedl trochu jinými cestami, ale časem
mě naučil, jak se přirozeným způsobem udržovat  
v dobrém zdravotním stavu a hlavně převzít vlastní
zodpovědnost  nejen za to, co dělám, ale i za to,  
co myslím.Tématu dobrého zdraví a současně i svému
osobnímu rozvoji se intenzivně věnuji skoro 30 let.  
Postupně jsem se seznamovala s různými metodami,
které se těmto oblastem věnují (homeopatie, tradiční
čínská medicína v kombinaci s fytoterapií, Eneagram,
alikvotní zpěv, meditace, geomancie, pěší poutě
krajinou, spontánní tanec), a měla jsem pocit, jakobych  

8

stoupala na jakousi pyramidu POZNÁNÍ O ZDRAVÍ.  
A na jejím vrcholu, jako „třešinka na dortu“, mi do cesty  
na mojí životní pouti vstoupilo REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ. Stalo se to v roce 2008. 
Nejprve mne zaujala přednáška Ericka Pearla, ale nevěřícího farmaceuta ve mně přesvědčil  
až jeho ukázkový miniseminář, kde jsem to viděla na vlastní oči. A pak už byl sled událostí
velmi rychlý: Po setkání s Erickem a přečtení jeho knihy věnované RECONNECTION, jejíž
podnázev UZDRAVTE DRUHÉ, UZDRAVTE SEBE mne opravdu velmi zaujal, jsem pak v letech
2010 a 2011 absolvovala  semináře této metody a stala se certifikovaným praktikem pro
provádění Rekonektivního léčení® i Reconnection®. Poté jsem metodu používala  převážně
jen pro okruh svých blízkých známých a také jsem hodně, vzhledem k rodině v zahraničí,
pracovala i na dálku. Když se mi nabídla možnost stát se členem nově zakládaného
REKONEKTIVNÍHO CENTRA V PRAZE,  byla to pro mne výzva ke zveřejnění této mojí činnosti
ve prospěch širšího okruhu lidí. Ráda Vás tedy osobně přivítám v příjemném prostředí našeho
Centra a s čistým svědomím vám  DOPORUČUJI TUTO METODU KVŮLI JEJÍ JEDNODUCHOSTI,
EFEKTIVITĚ  a OPRAVDOVOSTI.Společně se pak můžeme vydat na CESTU K  VLASTNÍMU
PLNOHODNOTNÉMU ŽIVOTU V JEHO NEJVYŠŠÍM POTENCIÁLU BYTÍ, a to bez jakéhokoliv
chemického znečišťování planety, na které žijeme. 
 

http://www.rekonektivni-centrum.cz/seznam-praktiku/


Rubriky ze světa Reconnection

ZE ZKUŠENOSTÍ NAŠICH
KLIENTŮ 

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

The Reconnection mi zásadně ovlivnilo můj

život. Nejprve jsem to neviděla, ale po delším

pozorovaní své životní cesty jsem musela

připustit, že se mění velmi, a to

prostřednictvím vztahu s mým manželem.

Přestože jsem šla kroky, které měly za cíl

napravení našeho nefunkčního manželství,  

stále mne život nakonec směřoval jinudy.  

Začala jsem pracovat na sobě a podařilo se mi

najít zpět cestu sama k sobě a otevřít své

srdce. Cítím se součástí světa (uvnitř, nikoliv

odděleně jako dřív), přišla ke mně životní láska,

také nádherný pracovní projekt, který věřím,  

že přispěje k naplňování mého životního poslání

tady na Zemi. Momentálně jedu na nové životní

vlně, tak to cítím já a asi i mé okolí, neb to  

od něj slyším. " 

 

Petra. M. P., podnikatelka 

Harvardská studie ukázala, že jsme schopni  našima

očima vidět jen asi 4% toho, co ve vesmíru existuje.

Zbytek je pro lidské oko neviditelné. To se stává

podnětem pro mnoho lidí, kteří prohlašují neviditelné

jako za neexistující, strašidelné nebo to považují  

za pouhou představivost. To jde ruku v ruce i se

zastaralou vírou, že 98% lidské DNA je tzv. nefunkční

DNA. Ve skutečnosti dnes víme, že těchto 98%  

je všechno ostatní, jenom ne nefunkční. 

Během zkušenosti s Rekonektivním léčením se

mnoho věcí stává nevědomě a daleko za pochopení

naší mysli. Znamená to, že tyto frekvence podléhají

lidské představivosti, zvláště když zvažujeme, že  

ne každý má stejnou intenzivní zkušenost?  

Stejně jako zjištění, že oko je schopno vnímat pouze

4% vesmíru, není důkazem toho, že zbývajících 96%

neexistuje - naopak, existují velké důkazy, že toto

neviditelné pole předchází uchopitelný a viditelný

svět. Musíme si umět připustit, že při bližším pohledu

na frekvence Rekonektivního  léčení, které jsou pro

někoho výsledkem představivosti nebo placebo

efektu, že jsou naopak velmi, velmi reálné.  
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Je Rekonektivní léčení pouhou

představivostí?

www.rekonektivnicentrum.cz

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


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

Rubriky ze světa Reconnection

DOTAZ: 

Může se  Rekonektivní léčení naučit každý? 

 

ODPOVĚĎ:  

My všichni máme schopnost vnímat tyto léčivé

frekvence. Jakmile se s nimi setkáme. Není to dar

pouze pro pár vyvolených. Každý z nás se může naučit  

s nimi pracovat a uzdravovat sám sebe. A tím,  

že vyléčíme sebe, se můžeme naučit léčit i druhé. 

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

Prezentace Rekonektivního léčení 
a The Reconnection
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Místo konání:  ČAJOVNA U DŽOUDYHO  
Jugoslávská 670/7, 120 00 Praha 2 

Čtení z knihy ,,Šalamoun promlouvá"

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

Promítání z Online level 1 
Místo konání: REKONEKTIVNÍ CENTRUM  
Hybernská 1009/24, Praha 1 

DOPORUČUJEME
Během The Reconnection®  

(Osobního RECONNECTION)  

se aktivuje síť (mřížka)

axiotonálních drah, přítomná  

v každém živém organismu.  

Tyto aktivované axiotonální linie se dále propojí s

mřížkou (sítí) geomagnetických drah, procházejících

skrze Zemi. O axiotonálních drahách se v nové

vědecké literatuře píše v knize J.J.Hurtaka, Kniha

znalostí, Enochovy klíče, kapitola 3.1.4. a 3.1.7.  

(The Book of Knowledge: The Keys of Enoch).  

Skrze tyto dráhy je dle informací J.J.Hurtaka řízen

chod každého organismu. Mřížka je analogická  

s meridiány, se kterými pracuje již tisíciletí čínská

medicína. The Reconnection® aktivuje tuto mřížku  

a propojí vás se všudypřítomnou mřížkou na Zemi.

Vnímaví lidé tuto mřížku při napojování vnitřním

zrakem vidí. V roce 1973 (Dr. J.J Hurtak) měl

zkušenosti s vyšším vědomím a viděl, jak tato

energie funguje pro náš obnovovací proces energie.

V knize ,,The Keys of Enoch" napsal, že probíhá

proces obnovy, který se uskutečňuje na úrovni

buněk, který je řízen tím, co nazývá axiotonálni

linky, které definoval následovně: Vibrační linky,

které propojují úroveň lidské elektrochemické

aktivity s astro-biologickými obvody, které

rozprostírají sluneční soustavu a jsou spojeny s

rezonujícími hvězdnými systémy. Axiotonálni linie

spojují mapování akupunktury lidského biologického

systému s vynikajícími astro-biologickými analogy.

(viz Klíč 317). ,,Musí se objevit větší jednota mezi

vědeckými a duchovními cestami, které spojují

lidskou evoluci s vyšším vývojem." 

Nenechte si ujít představení a čtení z této knihy  

v sobotu 10.11.2018  - 21:00 - 22:00 Enochovy

klíče (Keys of Enoch),  která stála za zrodem

Reconnective Healing  

http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/efda6ddc35a5a2c59476fb67c3fe083f/
http://www.rekonektivnicentrum.cz/
http://www.rekonektivni-centrum.cz/novinky/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/?fref=ts
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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 

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 :) 

Rekonektivni Centrum Praha

http://rekonektivnicentrum.onquanda.com/webform/5365d206fff585593cd2c814cba02564/
https://www.facebook.com/Rekonektivnicentrumpraha/?fref=ts
https://www.facebook.com/search/top/?q=rekonektivn%C3%AD%20centrum%20praha

