“De Boeckhorst” en NEI®
Hoe werkt NEI®?
Met NEI kan worden uitgezocht welke emoties je blokkeren op emotioneel, fysiek en mentaal
gebied. Via simpele spiertesten in combinatie met vragenprotocollen wordt er gezocht naar het
allereerste begin van het ontstaan van die emotie. Eenmaal opgespoord wordt deze via een even
simpele methode geïntegreerd. Hierdoor kan de blokkerende emotie alsnog worden losgelaten.
Daarbij is het niet nodig, de gebeurtenis waarbij je die emotie voor het eerst hebt ‘opgelopen’
opnieuw te beleven. NEI ®sessies zijn maar zelden emotionele zittingen. NEI® is behalve een simpele
en snelle, vaak ook een speelse methode.
Voor wie is NEI®
Een NEI® behandeling is er voor alle leeftijden. NEI® is toepasbaar voor iedere klacht, zowel
lichamelijk als geestelijk, waar onverwerkte emoties de oorzaak zijn. Uit ervaring is gebleken dat
NEI® uitstekend werkt bij lichamelijke onbalans, zelfbewustwordingsprocessen, succesvol zijn in
werk, sneller herstel van blessures en verbetering van de resultaten in de sport, solo als ook in
teamverband.
Waarschijnlijk herken je een aantal van onderstaande signalen... Hier kan NEI® iets voor u
betekenen.
• hardnekkige lichamelijke klachten
• last hebben van stress
• roken
• fobieën of paniekaanvallen hebben
• angst voor de tandarts
• faalangst, examenvrees
• nergens tijd voor
• moeilijke gesprekken uitstellen
• problemen uit de weg gaan
• niet voor jezelf op durven komen
• lusteloosheid, gebrek aan vitaliteit
• depressiviteit, een negatieve instelling
• boosheid, angst, frustratie
• onredelijkheid en snel geïrriteerd raken
• relatieproblemen, onzeker zijn in relaties
Kinderen
De NEI® therapie is prima geschikt voor kinderen, ongeacht hun leeftijd. Kinderen hebben zo hun
eigen problemen en zij verdienen onze grootste zorg. Jonge kinderen worden via de ouders getest.
voor kinderen met:
• leer- en gedragsproblemen
• concentratieproblemen
• agressie
• watervrees
• faalangst
• bedplassen
• en andere problemen

Centrum voor Tandheelkunde en Vitaliteit
Silvoldseweg 29A

7061DL Terborg
Tel. 0315-323993

Consultkosten
Particulier: € 75,Bedrijfsverband: € 70,Behandelingen dienen contant te worden afgerekend.
Vergoedingen
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel of het geheel van de
consultkosten. Dit is echter afhankelijk van de polisvoorwaarden. Informeer
daarom zelf bij uw ziektekostenverzekeraar of u eventueel voor vergoeding in
aanmerking komt voor een INTEGRA of NEI® behandeling uitgevoerd door
een bij de LVNG aangesloten natuurgeneeskundig therapeut.
Afspraken
Voor afspraken rechtstreeks: tel. 0654308713
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