
Wie ben ik

Ik ben Riny Kuijlen.
Paranormaal genezer en zo.

Ik probeer mensen persoonlijk,  op afstand,  via
een foto of telefonisch te helpen de kwaliteit van
hun leven te verbeteren.

Naast  paranormaal  genezer  ben  ik  medium,
hypnotiseur en hypnotherapeut.

Met veel plezier behandel  ik  al  jaren mensen met
magnetisme, Reiki, universele-energie, 
Quantum-energie en ook al wat op dat moment 
komt en voorhanden is. 

Coaching is voor mij ook geen onbekende factor. 
De  ontwikkeling  van  het  onderbewuste  is  ook
belangrijk in het genezingsproces. 
  
Met het Mediumschap ben ik met veel enthousiasme
bezig en ik heb hiermee al veel mensen geholpen in
hun verwerkingsproces of levenspad. 

Hypnose en hypnotherapie zijn belangrijke tools in
mijn  praktijk  geworden  en  erg  belangrijk  in  het
heling- of verwerkingsproces. 

Vraag gerust wat dit voor jou kan betekenen. 

De wonderen zijn de wereld weer binnen gekomen.

Quantum energie heling

Een behandeling met de 
Quantum-energie moet u zeker

komen ervaren.
    
De  Quantum-energie  werkt  vanuit  het  zuivere
bewustzijn, daar van waaruit alles voortkomt. 
   
Het zelfherstellend vermogen van uw lichaam wordt
er door geactiveerd.

Dit maakt bijzondere en vaak snelle veranderingen
mogelijk: emoties lossen op en lichamelijke kwalen
verdwijnen zonder de oorzaak te hoeven kennen.  
 
Lost op een snelle en simpele manier blokkades op.

De Quantum-energie  zal  de nodige veranderingen
op alle vlakken te weeg brengen.

De Quantum- en Matrix-energie (Nulpuntveld, Zero
Point Field) is het veld dat overal aanwezig is en dat
iedereen en alles met elkaar verbindt.

Hypnose en afvallen
Mag het een maatje minder zijn?

Met hypnose kun je snel en makkelijk
afvallen (Ik werk ook met de maagband).

Maar  ook  kan  je  met  hypnose  goede  resultaten
bereiken  met  o.a.  STOPPEN  MET  ROKEN,
BLOKKADES,  ZELFVERZEKERDHEID,  DE  RUST
IN JEZELF VINDEN,  GEWICHTSVERMINDERING
en nog  veel  meer.  Natuurlijk  vertel  ik  je  er  graag
meer over en mag je altijd bellen voor informatie.

Onzekerheid
Durf  je  niet  voor  een  groep  te
spreken,  last  van  faalangst,
examenvrees?

Gaat  deze  onzekerheidshypnose
jou ook het gevoel geven dat je het
wel kan? Bel voor informatie.

Angst 
Durf  je  niet  in  kleine  ruimtes,
heb je faalangst of durf je niet
een plein over te steken?

Hoe  zou  dat  voelen  als  je  daar
geen problemen meer mee had?

Hoe  makkelijk  zou  het
voelen  als  je  een  manier
zou  vinden  om  niet  meer
tussendoor te eten en ook
kleinere porties te nemen?

Stel  je  eens  voor  dat  je
kleren weer gaan passen.



Hypnotherapie

Heb je  wel  eens  het  gevoel  dat  je  niet  verder
komt of dat je steeds tegen dezelfde dingen in je
leven aanloopt?

Of heb je last van angst, hoogtevrees, bang voor in
een lift te stappen, spinnen-, kattenfobie en nog veel
meer. Dit is meestal snel met hypnotherapie op te
lossen.

Je krijgt op een prettige manier tools aangereikt om
er sneller doorheen te komen en meer innerlijke rust
te ervaren of met een hypnose wordt de emotie van
het verhaal afgehaald. 

Wel zo fijn.

Bel voor meer informatie en de mogelijkheden voor
jou. Doe het gewoon!

Ik ben hypnotherapeut en ben opgeleid volgens de
regels van de IAPCH.

(The International  Association  of  Professional
Conversational Hypnotists)

Kijk op mijn website voor meer informatie:
www.2helendehanden.nl

Reiki wat is dat?

Met Reiki wordt zowel de energie 
als de manier aangeduid waarop 
je  die  kunt  gebruiken:  het  Usui
Systeem van Natuurlijk Genezen.

Het  is  de  kracht  van  al  het  leven,
energie en groei, in mensen, planten
en dieren.  

Rei is kosmisch - Ki is energie

De energie van Reiki wordt veelal doorgegeven door
handoplegging. Dit  werk  houdt  in  dat  lichaam  en
geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te
brengen wat een gevoel van rust en vrede geeft. 

Reiki-cursussen met certificaat.

.

     Stoppen met roken.
  

Nog steeds een roker en lukt het je niet te
stoppen?

Stel  je  eens  voor  hoe  het  zou
voelen en als je niet meer rookt.

Trots op jezelf omdat je niet meer
afhankelijk bent van die sigaret.

Hypnose kan je net dat zetje
geven 

om makkelijk te kunnen 
stoppen met roken.

Kijk op mijn site voor meer informatie over hypnose,
healen, mediumconsults en hypnotherapie.

2helendehanden 
                                    Energetische praktijk

          

Praktijkadres:
Boomstede 301
3608 AP  Maarssen

Riny Kuijlen
Tel. 0346-574054
App. 06-47563564

Mail: info@2helendehanden.nl
Site : www.2helendehanden.nl

Healing  –  medium consult  –  coaching
hypnose  -  hypnotherapie – diverse cursussen


