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Pochwały dla Połączenia ze Źródłem
a a a

Eric jest niesamowitym człowiekiem obdarzonym wspaniałym
darem uzdrawiania. Przeczytaj tę książkę i daj się przemienić!
– John Edward, medium; autor „Crossing Over” i „After Life”
a a a

Kiedy po raz pierwszy otrzymałam książkę Połączenie ze Źródłem,
usiadłam i przeczytałam ją od deski do deski w jeden wieczór.
Byłam zafascynowana i czytałam ją niczym dobrą powieść. Ale,
w przeciwieństwie do powieści, ta książka jest prawdą – prawdą
o nowym, rewolucyjnym sposobie leczenia i bycia leczonym,
który jest dostępny dla każdego. Pełna humoru, zrozumienia,
wdzięczności i pokory, która może wynikać wyłącznie
z dojrzałości dobrego lekarza i naukowca. Eric Pearl opowiada
historię o tym, jak został przemieniony przez energię Ponownego
Połączenia i jak każdy z nas może zrobić to samo. Jeśli traktujesz
zdrowie i uzdrawianie poważnie, przeczytaj tę książkę!
– dr Christiane Northrup, asystentka profesora klinicznego
w szpitalu ginekologiczno-położniczym na Uniwersytecie
Medycznym w Vermont; autorka „Women’s bodies”, „Women’s
Wisdom” i „The Wisdom of Menopause”
a a a

Jako lekarz i badacz neurologii byłam szkolona, by wiedzieć,
dlaczego i jak działa leczenie. Gdy dochodzimy do leczenia
poprzez Ponowne Połączenie, nie wiem, jak ono działa. Po prostu
wiem z własnego doświadczenia, że działa. Praca Erica Pearla
stała się wielkim darem dla mnie, a dzięki tej książce,
może stać się tym samym dla Ciebie.
– dr Mona Lisa Schulz, autorka „Awakening Intuition”
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Wiele osób czekało całe dekady na to, co dr Eric Pearl dał nam
w swej pierwszej książce – nowy, unikalny i zgrabnie opisany
sposób nauki leczenia i transformacji. Prawdziwa rewelacyjność
tej pracy polega jednak na tym, że ujawnia ona wszystkie sekrety!
Lektura tej książki niesie przyjemność z czytania, a dzięki
bacznemu, dowcipnemu i ciekawskiemu uzdrowicielowi
dostrzegamy łatwość, z jaką prawdziwe leczenie energią
może być rozpoznane i aktywowane przez
każdego z nas. To jest ponadczasowe!
– Lee Carroll, autor książek wydawnictwa Kryon
i współautor „The Indigo Children”
a a a

Połączenie ze Źródłem dr. Erica Pearla jest po prostu najlepszą
książką ostatnich lat o transpersonalnym leczeniu i duchowej
medycynie. To podarunek od Wszechświata i niezwykle ekscytujący
dar dla światowego modelu zmian następujących w naszych
czasach. Jeśli przeczytasz tylko dwie książki w tym roku,
bądź pewien, że ten klejnot będzie jedną z nich.
– dr Hank Wesselman, autor „Spiritwalker”,
„Medicinemaker” i „Visionseeker”
a a a

Eric napisał cudowną, skłaniającą do myślenia i przydatną
w praktyce książkę o leczeniu. Dzieli się on nie tylko swoimi
osobistymi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi łaski
leczenia. Ponadto podaje użyteczne techniki do wykorzystania
w leczeniu, które przydadzą się w życiu każdego z nas –
nie tylko dla nas samych, ale i dla innych. Humor
Erica i jego szczerość czynią tę książkę pozycją,
której po prostu nie możesz nie przeczytać.
– dr Ron Roth, autor „Holy Spirit for Healing”
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Ta książka oferuje interesujące i świeże spojrzenie
na postęp w leczeniu.
– dr Deepak Chopra, autor „How to Know God”
a a a

Ta książka inspiruje umysł jak i pociesza serce oraz czci proces
leczenia. Wizję leczenia poprzez Ponowne Połączenie opracowaną
przez dr. Pearla powinni poznać wszyscy ludzie zajmujący
się leczeniem i pragnący osiągnąć wyższy poziom leczenia ich
pacjentów, i przy okazji, ich samych. Połączenie ze Źródłem
powinno być także przeczytane przez pacjentów,
by mogli oni nie tylko leczyć samych siebie, lecz pomagać
jednocześnie w leczeniu innych – i poprzez ich przykład
informować konwencjonalnych lekarzy o współczesnej
medycynie energetycznej i leczniczej
mocy Ponownego Połączenia.
– dr Gary E.R. Schwartz i dr Linda G.S. Russek, kierownicy
Laboratorium Ludzkich Systemów Energetycznych na Uniwersytecie
w Arizonie; autorzy „The Living Energy Universe: A Fundamental
Discovery That Transforms Science and Medicine”
a a a

Ta wspaniała książka opisuje ewolucję lekarza-uzdrowiciela
opisaną z dowcipem, humorem i głęboką wnikliwością. Wyjątkowe
historie doktora Pearla wraz z jego doświadczeniami prowadzącymi
do stworzenia leczenia poprzez Ponowne Połączenie poruszają, jak
i inspirują. Eric Pearl został obdarzony niezwykłym darem leczenia,
który pragnie przekazać każdemu z nas. Jego droga do leczenia
poprzez Ponowne Połączenie jest prosta, lecz i niezwykle ważna
z powodu osiąganych przez nią efektów. Zaprezentowano nową,
nieukierunkowaną formę energetycznego leczenia, która wznosi się
ponad formuły, techniki i mantry, z którymi mieliśmy do czynienia

na tej planecie dotychczas. Zdecydowanie rekomenduję tę książkę
osobom zajmujących się zdrowiem zawodowo, jak i każdemu, kto
jest zainteresowany obudzeniem swego leczniczego potencjału.
– dr Richard Gerber, autor „Vibrational Medicine” i „Vibrational
Medicine for the 21st Century”
a a a

Połączenie ze Źródłem jest dobrze napisaną historią wziętą
z życia, która ma możliwość prawdziwego zainspirowania
ludzi, by podążali oni swoimi duchowymi ścieżkami i zostali
uzdrowicielami.
– dr Doreen Virtue, autorka „The Lightworker’s Way”
i „Uzdrawianie z aniołami”
a a a
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PRZEDMOWA
Macie okazję, by podjąć lekturę książki odważnego i zaangażowanego specjalisty – dr. Erica Pearla. Odkrył on klucz do zdrowia
oraz uzdrawiania. Nazwał go Rekoneksją (Reconnection)1.
Po raz pierwszy mieliśmy okazję wysłuchać wykładu doktora na
Uniwersytecie Arizona. Wystąpił on tam jako mówca w ramach
programu Medycyny Integralnej. Byliśmy pod wrażeniem otwartości oraz uczciwości doktora. Informował, że chce zrezygnować
z przynoszącej pokaźne dochody działalności chiropraktycznej, którą prowadził w Los Angeles. Miał zamiar poświęcić się duchowemu
uzdrawianiu i podjąć najbardziej istotne i kontrowersyjne problemy,
jakie występują we współczesnej medycynie i uzdrawianiu:
– Czy energia oraz zawarte w niej informacje odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu zdrowia człowieka oraz w uzdrawianiu?
– Czy umysł może wejść w kontakt z tą energią?
– Czy potrafimy posłużyć się tą energią, by leczyć siebie i inne
osoby?
– Czy istnieje zbiorowa, duchowa rzeczywistość, z którą możemy łączyć się nie tylko w celu uzdrawiania siebie, lecz też naszej
planety jako całości?
Słuchając wystąpienia dr. Pearla zastanawialiśmy się, czy stracił on zdrowy rozsądek, czy też połączył się z mądrością swojego
serca oraz tętniącym energią sercem wszechświata?

Oryginalne Reconnection można pojąć również jako Ponowne Połączenie (w sensie powrotu do Pierwotnego Źródła Wszelkiego Istnienia) jednak jako tłumaczenie wybrane zostało słowo Rekoneksja w celu skojarzenia z tą metodą uzdrawiania.
1
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Naprawdę przy pierwszym spotkaniu nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania.
Dr Pearl był gotów przetestować swoje hipotezy. Zrobiliśmy
to w Laboratorium Systemów Energetycznych na Uniwersytecie
Arizona.
Prowadzi się tam badania w zakresie medycyny integrującej
ciało i umysł, medycyny energetycznej i duchowej.
Pracowaliśmy z dr. Pearlem nad tym, by Uzdrawianie Rekonektywne mogło potwierdzić samo siebie.

Historia koncepcji
Moje osobiste doświadczenia z koncepcją ponownego połączenia sięgają końca lat 60-tych, kiedy to przygotowywałem pracę
doktorską na Uniwersytecie Harvarda. Poznałem wówczas szereg
badań dotyczących procesu samoregulacji oraz uzdrawiania, prowadzonych przez prof. Waltera B. Cannona.
Był on jednym z wybitnych naukowców i lekarzy, a badania
przeprowadził w latach 30-tych ubiegłego wieku.
W roku 1932 prof. Cannon opublikował swoją klasyczną
dziś pracę („Mądrość ciała” – The Wisdom of the Body). Opisuje
w niej, w jaki sposób ciało utrzymuje fizjologiczne zdrowie dzięki
procesom homeostazy.
W języku greckim występuje słowo heal, co oznacza „całość”.
Prof. Cannon uważał, że ciało pozostaje w stanie homeostazy, jeśli zachodzą w nim procesy oparte o zasadę informacji zwrotnej
(„feedback”). Dzieje się to wówczas, gdy informacje przepływają
poprzez główne szlaki nerwowe w płynny i właściwy sposób.
Weźmy następujący przykład:
Jeżeli piec w naszym domu podłączony jest do termostatu, to gdy
temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej poziomu, który za12
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znaczony jest na termostacie, urządzenie automatycznie spowoduje załączenie ogrzewania. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu będzie utrzymywać się na stałym poziomie.
Procesy te zachodzą dzięki właściwym połączeniom, które
utrzymują się w obrębie systemu. Jeżeli odłączymy system informacji zwrotnej („feedback”) to nie będzie możliwe utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury.
Na tym właśnie polega idea połączenia, które jest oparte o system informacji zwrotnej.
Jako młody asystent profesora Wydziału Psychologii i Stosunków Społecznych na Uniwersytecie Harvarda odkryłem, że
system informacji zwrotnej nie tylko decyduje o zdrowiu i integralnym funkcjonowaniu organizmu, lecz także odpowiada za
właściwy przebieg procesów na wszystkich poziomach zjawisk
naturalnych. Połączenie oparte o zasadę feedbacku jest zasadniczym czynnikiem zapewniającym całościowe funkcjonowanie na
poziomie energetycznym, emocjonalnym, mentalnym, społecznym i globalnym, a nawet astrofizycznym.
Zasugerowałem, że sformułowana przez prof. Cannona koncepcja „mądrości ciała” może odzwierciedlać większą, uniwersalną zasadę. Nazwałem tę zasadę „mądrością systemu”, a prościej –
„mądrością połączenia”.
Oto przykłady połączeń:
 Tlen łączy się z wodorem, a chemiczne wiązanie tworzy wodę.
 Mózg jest połączony z organami ciała za pośrednictwem
dróg nerwowych, systemu hormonalnego oraz za pomocą procesów elektromagnetycznych.
 Słońce połączone jest z Ziemią za pośrednictwem procesów
grawitacyjnego przyciągania.
… informacje oraz energia przepływają swobodnie, dzięki czemu
system utrzymuje zdrowie, integrację oraz zdolność do rozwoju.
13
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W latach 1970-1980 byłem profesorem psychologii i psychiatrii na
Uniwersytecie Yale. W tym okresie opublikowałem naukowe artykuły,
które ukazywały zastosowanie zasady uniwersalnego połączenia nie tylko do zintegrowanej całości, jaką jest ciało-umysł i do uzdrawiania, lecz
do wszystkich poziomów zjawisk naturalnych. Ja i moi koledzy określiliśmy pięć kroków, które wiodą do osiągnięcia pełni oraz uzdrowienia:
Uwaga • Połączenie • Samoregulacja • Porządek • Swoboda
Krok 1 – Swobodna uwaga.
Jest to proste doświadczenie ciała i energii, która w nim płynie,
jak też energii łączącej ciało z otoczeniem.
Krok 2 – Uwaga prowadzi do połączenia.
Jeżeli pozwolisz, by twój umysł świadomie bądź nieświadomie
doświadczał energii oraz informacji, prowadzić to będzie do zaistnienia połączeń nie tylko wewnątrz twego ciała, lecz także pomiędzy ciałem a otoczeniem.
Krok 3 – Połączenie umacnia samoregulację.
Weźmy przykład zespołu sportowego lub muzycznego. Współpraca pomiędzy jego członkami umożliwia zespołowi właściwe funkcjonowanie i samoregulację. Ważną rolę w tym procesie odgrywa
trener lub dyrygent.
Krok 4 – Samoregulacja wzmacnia porządek.
To, co postrzegamy jako całość, pełnię oraz piękno jest w istocie
procesem samoregulacji.
Krok 5 – Porządek wyraża się swobodnie.
Kiedy wszystko łączy się we właściwy sposób, a części mogą spełniać swoją właściwą rolę, następuje spontaniczny proces samoregulacji. Przepływ jest swobodny, bezwysiłkowy.
Może zaistnieć także proces odwrotny. Istnieje pięć kroków,
które prowadzą do stanu dezintegracji i choroby:
Brak uwagi • Odłączenie • Brak regulacji • Bezład • Choroba
14
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Kiedy nie zważasz na ciało (Krok 1) wywołuje to w ciele brak
połączenia, jak też brak połączenia pomiędzy ciałem a otoczeniem
(Krok 2).
Następuje tym samym brak regulacji w ciele (Krok 3), co owocuje powstaniem bezładu w całym systemie (Krok 4). W rezultacie prowadzi to do choroby (Krok 5).
Połączenie prowadzi do pojawienia się porządku oraz swobody, jego brak zaś do bezładu i choroby.
W książce dr. Pearla procesy łączenia pojawiają się na wszystkich poziomach, od energetycznego poczynając, poprzez poziom
ciała-umysłu, na duchowym poziomie kończąc. Aby zrozumieć
nowy poziom uzdrawiania dr Pearl wprowadza przedrostek re;
przykładowo:
 reattending
 reconnecting 	
 reregulating 	
 reordering 		

= przywrócenie uwagi
= ponowne połączenie
= ponowna regulacja
= ponowne uporządkowanie
a a a
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Odkrywanie mądrości Rekoneksji
Stephen Sondheim napisał musical Sunday In the park with
George. Bohaterem utworu jest malarz – George Seurat. Był on
prawdziwym mistrzem plam i kolorów. Potrafił je świetnie łączyć.
W ten sposób powstawały piękne obrazy, które do dziś nas zachwycają. Sondheim przypomina nam o zasadzie tworzenia piękna następującymi słowami:
„Połącz to George, połącz”.
W trakcie czytania tej książki będziecie uczestniczyć w łączącej uzdrawiającej podróży. Wasze serca i umysły będą rozkwitać i jednoczyć się w miarę, jak dr Pearl łączy fakty swego
życia. Poznacie duszę utalentowanego uzdrowiciela. Będziecie
świadkami, jak poprzez bolesne osobiste doświadczenia i wątpliwości odkrywał on proces Rekoneksji.
Zauważycie również uczucie błogości oraz satysfakcji, których
w rezultacie doznał dr Pearl. Te uczucia pojawiały się, kiedy doktor widział uzdrowienia swoich pacjentów.
Nie zamierzamy twierdzić, że wszystkie procesy opisane w prezentowanej pozycji książkowej mają naukowe potwierdzenie. Nie
twierdzi tego sam dr Pearl. Autor dzieli się swymi doświadczeniami, wysnuwa własne wnioski, a następnie pozwala czytelnikom
na dotarcie do osobistych konkluzji. Dzięki temu wspólna podróż
może trwać dalej.
Dr Pearl od dawna korzysta z badań empirycznych, z medycyny doświadczalnej. Wyniki badań, które zostały przeprowadzone w naszym laboratorium, pozostają w zgodzie z przewidywaniami dr. Pearla. Planujemy dalsze studia nad tymi zagadnieniami. W naszej „The Living energy Universe” stwierdzamy, że
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nasze otoczenie zawiera w sobie mądrość, która może posłużyć
uzdrawianiu. Należy tylko we właściwy sposób jej użyć. Osiągniemy wówczas wspaniałe rezultaty, a nasze cele zostaną zrealizowane.
Mamy nadzieję, że czytelnicy, podobnie jak my, będą zainspirowani i oświeceni prezentowaną książką.
Dr Gary E.R. Schwartz; dr Linda G.S. Russek
a a a

Dr Gary E.R. Schwartz jest profesorem psychologii, medycyny, neurologii, psychiatrii i chirurgii. Kieruje Laboratorium Ludzkich Energii na Uniwersytecie Arizona.
Dr Linda G.S. Russek jest asystentką profesora medycyny
i współkierownikiem Laboratorium Ludzkich Energii na Uniwersytecie Arizona.
a a a
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DUCHOWE POŁĄCZENIE
ZE ŹRÓDŁEM
Dr Erick Pearl, Frederick Ponzlov
Autor międzynarodowego bestselleru „Połączenie ze
źródłem” i pionier Uzdrawiania Rekonektywnego zdradza, jakie informacje otrzymał podczas sesji, jaką odbył
z Frederickiem Poznlov. Podczas tego seansu rozmawiał
bowiem nie ze swoim pacjentem, ale z wielowymiarowym bytem o imieniu Salomon, który przemówił do niego za pośrednictwem ciała Fredericka. To właśnie dzięki
temu spotkaniu wielu późniejszych pacjentów dr. Pearla doświadczyło nagłych uzdrowień z chorób takich jak
rak, chroniczny ból czy porażenie mózgowe. Ta książka
ujawni Ci spostrzeżenia, które zrewolucjonizowały świat
medycyny i umożliwiły nam sięgnięcie po energię, której dotychczas sobie nawet nie wyobrażaliśmy. Uzyskaj połączenie ze zdrowym, lepszym życiem!

KODY ENERGETYCZNE
dr Sue Morter
Autorka podpowie Ci, jak możesz wdrożyć Kody Energetyczne do swojego codziennego życia. Ta publikacja
jest potężnym narzędziem dokonującym przemiany,
bazującym na nauce o fizyce kwantowej, neurobiologii
i uzdrawianiu energetycznym, jednak na tyle przystępna, aby każdy mógł z niej korzystać. Dowiesz się, jak
możesz stać się zupełnie nową wersją siebie – zdrowszą,
szczęśliwszą i silniejszą – już w ciągu kilku miesięcy,
a nawet tygodni. Poznasz siedem Kodów Energetycznych opartych na czakrach. Możesz praktykować zasady uzdrawiania energii samodzielnie według opisanych
w tej książce wskazówek. Pomogą Ci one wyleczyć mentalne, emocjonalne i fizyczne dysfunkcje oraz stworzyć równowagę i dobrostan w każdym obszarze
Twojego życia. Zmień swoje życie poprzez zmianę energii.
ZAMÓW JUŻ TERAZ
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FIZYKA KWANTOWA NA CO DZIEŃ
dr Ulrich Warnke
Człowiek dysponuje ogromnymi możliwościami umysłu, jednak większość z nas ich nie wykorzystuje. Nie
wiemy nawet, że one istnieją. Ta publikacja pozwoli Ci
wgłębić się w tajniki filozofii kwantowej i odkryć swój
potencjał. Dowiesz się jak przełączyć procesy umysłowe w procesy materialne, które się urzeczywistniają
i manifestują w Twoim życiu. Osiągniesz takie stany
świadomości, w których materia nie istnieje. Poznasz
zasady działania placebo i nocebo na swój organizm.
Dzięki opisanym ćwiczeniom będziesz mógł je zastosować na sobie. Nauczysz się programować matrycę oraz
wykorzystać zasady kwantowości w sztuce uzdrawiania. Ta książka jest Twoim
kluczem do stworzenia nowej rzeczywistości. Stanie się potężnym narzędziem
do lepszego życia. Kwantowość ułatwi Ci każdy dzień.

BIBLIA ENERGETYCZNEJ
ANATOMII CZŁOWIEKA
Cyndi Dale
Kiedy chorujesz, możesz zaobserwować namacalne
objawy choroby – ból, brak apetytu, zmęczenie, wysypkę czy katar. Ale czy wiesz, że Twój pełny powrót do
zdrowia nie są uzależnione tylko od pozbycia się fizycznych symptomów? Aby najskuteczniej pomóc sobie lub
komuś wyzdrowieć i ulżyć w cierpieniu, trzeba poznać
i pracować z subtelnymi energiami, które wywołują
brak równowagi i chorobę. Ta książka to nieocenione
źródło, które umożliwi Ci poznanie fizycznych, energetycznych i duchowych elementów zdrowia. Poznasz
wszystkie najważniejsze techniki uzdrawiania, subtelną
anatomię, zrozumiesz, w jaki sposób integracyjne połączenie medycyny konwencjonalnej z alternatywną przyniesie optymalne efekty dla Twojego zdrowia.
Znajdź swoją technikę energetycznego uzdrawiania.
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  CZĘSTOCHOWA

Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty).
Masz chęć pomagania sobie i innym.
Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy,
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

Zapraszamy na kierunki:

 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 TERAPIE NATURALNE
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kontaktów z duchowymi przewodnikami;
• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię, runy,
Tarot, hipnozę;
• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważniejszych działów wiedzy ezoterycznej;
• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;
• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

Twój czas na rozwój!
www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624

15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19
Warszawa tel. 601 334 441, Częstochowa tel. 500 280 080

Dlaczego uznani lekarze i badacze medycyny na całym świecie interesują się
niezwykłymi uzdrowieniami, jakich doświadczyli pacjenci doktora Erica Pearla?
Co oznacza, gdy ci pacjenci informują o nagłym zniknięciu schorzeń
takich jak rak, choroby związane z AIDS czy porażenie mózgowe?
I co to oznacza, gdy ludzie, którzy nawiązują kontakty z doktorem Pearlem
posiądą umiejętność dostępu i wykorzystania tej leczniczej energii
nie tylko dla siebie, ale także dla innych?
Czym jest ten fenomen?
Być może będziesz musiał rozważyć ponownie wszystko, co przeczytałeś
o konwencjonalnym leczeniu. „Nowe” częstotliwości leczenia opisane przez
doktora Pearla wykraczają całkowicie poza „techniki” i przenoszą Cię na poziom
dotychczas niedostępny nigdzie dla nikogo. Ta książka zabiera Cię w podróż Erica
Pearla – od odkrycia jego umiejętności ułatwiania leczenia, do osiągnięcia
zasłużonej reputacji w roli instrumentu, przez który ten proces jest wprowadzany
na świecie. Ale przede wszystkim, książka Połączenie ze Źródłem ujawnia metody,
których możesz używać, aby osobiście opanować te nowe lecznicze energie.
Doktor Eric Pearl porzucił jedną z odnoszących
największe sukcesy działalności chiropraktycznej
w Los Angeles w momencie, gdy wraz z innymi osobami
zaobserwował cudowne uzdrowienia. Od tego czasu, zobowiązał się do przekazywania światła i informacji przez
proces Uzdrawiania Rekonektywnego poprzez liczne
wykłady i seminaria o „Reconnection” (Rekoneksji).
Doktor Pearl wystąpił w wielu programach telewizyjnych na całym świecie, był zaproszonym oratorem
w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), a o jego
seminariach pisały różne wydawnictwa, włącznie
z gazetą The New York Times. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź www.TheReconnection.com
Ta książka oferuje interesujące
i świeże spojrzenie na dynamikę leczenia
Deepak Chopra, autor „How to Know God”
Patroni:
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