De wonderen zijn de wereld weer binnen gekomen.

Quantum energie heling

Wat doe ik
In mijn praktijk kunt u o.a. terecht voor:

Wie ben ik

Ik ben Riny Kuijlen
paranormaal genezer.
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 in
opleiding.
Met veel plezier behandel ik al jaren mensen met
magnetisme, Reiki, universele energie,
Quantum energie heling 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.
Het mediumschap is tegenwoordig ook geen
onbekend terrein meer. Daar ben ik dan ook met
veel enthousiasme mee bezig.

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

-

Pijnreductie.
Stress / burn-outklachten.
Een Quantum energie behandeling.
Een Reikibehandeling.
Magnetiseren.

U kunt bij mij ook:
- Een workshop Quantum energie heling
-

volgen.
Een Reiki-inwijding ontvangen.
Meedoen met een meditatieavond.
Blokkades oplossen via de Quantumenergie heling methode.

Ook kan ik:
- Uw huis energetisch reinigen.
- Uw huisdier behandelen.
- U kennis laten maken met spiritualiteit.
Kijk even op mijn website voor meer informatie en
de algemene voorwaarden.

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.
Degene die de hand oplegt, maakt iemand niet
beter, maar fungeert alleen 8als doorgeefluik.
Het is de ontvanger van deze energie die, zij het
onbewust, het werk verricht.
Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding
krijgen om zichzelf in balans te brengen.

.

Magnetiseren wat is dat dan

Energetische praktijk
Magnetiseren is een vorm van
healing waarbij energie wordt
uitgewisseld tussen de
magnetiseur en de cliënt.

Bij welke klachten is magnetiseren
heilzaam?
Magnetiseren wordt toegepast bij een breed scala
aan klachten. De theorie gaat ervan uit dat zowel
lichamelijke als geestelijke klachten ontstaan
doordat het energielichaam uit balans is.

www.2helendehanden.nl
Webwinkel
In de webwinkel op mijn site:
www.2helendehanden.nl

Reiki

vindt u diverse producten welke
uw gezondheid kunnen
bevorderen.
Neem gerust een kijkje.

2 helende handen. Ook voor uw
Reiki-inwijdingscursus

2helendehanden

Praktijkadres:
Boomstede 301
3608 AP Maarssen.
Tel. 0346-574054.
Mail: info@2helendehanden.nl
Riny Kuijlen

