
Neuro Emotionele Integratie (NEI)

Neuro Emotionele Integratie (NEI) is een 

methode die het beste haalt uit de 

acupunctuur, bio-kinesiologie, 

neurowetenschappen en 

toegepaste psychologie.

De methode biedt een simpele, 

snelle en eenvoudige manier 

om emotionele blokkades uit 

het verleden op te lossen.

Met behulp van een biotensor en/of 

spiertesten en het stellen van vragen 

aan het onderbewuste geheugen is het 

mogelijk om erachter te komen wat er in het verleden 

gebeurd is wat je er nu van weerhoudt een volledig 

functioneel en gelukkig leven te leiden.

Een simpele ademhalingstechniek kan jou bevrijden 

van emotionele blokkades en de weg vrijmaken voor 

genezing, groei en ontwikkeling.

Het ontstaan van NEI

Neuro Emotionele Integratie is rond 1995 ontwikkeld 

door Roy Martina, arts. Het is één van de meest 

effectieve methoden om snel tot de kern te komen 

van onze onbewuste emotionele blokkades (ook 

emotionele virussen genoemd), waarvan ieder van 

ons er honderden zo niet duizenden bezit.

NEI is een krachtige methode die succesvol is 

gebleken voor volwassenen en kinderen met vele 

uiteenlopende klachten.

Wat kun je met NEI aanpakken?

Ofwel, waar kunnen emotionele blokkades toe leiden?

Ongewenst gedrag

Je wilt het één maar doet het ander. Je acties zijn 

niet in overeenstemming met wat je eigenlijk wilt.

Ongewenst gevoel

Je wordt ‘overvallen’ door gevoelens van onzekerheid, 

gebrek aan zelfvertrouwen, angst, depressie, verdriet, 

eenzaamheid, wanhoop. Dit kan o.a. leiden tot 

fobieën, leer- en concentratieproblemen, stress, 

slapeloosheid.

Fysieke klachten 

Ons onbewuste overlevingsmechanisme zal alles doen 

om ons te beschermen tegen pijnlijke ervaringen.  

Dit kan zelfs zover gaan dat dit zich uit in fysieke 

reacties als bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine, moeheid, 

lusteloosheid, spanning, allergieën en andere 

chronische klachten.

Andere voorbeelden van klachten 

die effectief met NEI te behandelen zijn: 

Leerproblemen

Nagelbijten

Onhandelbaar gedrag

Gebrek aan zelfvertrouwen

Examenvrees

Nachtmerries

Astma

Eczeem

Roken

Overgewicht

Gebrek aan discipline

Reuma

Stress



NEI Coaching | Therapie

Voor een optimale balans binnen 
alle elementen van het leven

Zwolle

Naast NEI begeleidt 

VIER Coaching | Training 

coachingstrajecten van cliënten met specifieke 

loopbaan- en ontwikkelingsvragen.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact 

opnemen met Carlieke Stafleu 

via onderstaande adresgegevens:

Hortensiastraat 117

8013 AD Zwolle

06 54 22 22 02 

info@vierct.nl

SNS 852.55.99.33

IBAN NL16SNSB0852559933 

KvK 53412834 

www.vierct.nl

De NEI consulten vinden o.a. plaats bij 

Advies-en behandelcentrum ‘Lelie’ in Zwolle

Ongewenst 
gedrag?

Ongewenst 
gevoel? Fysieke 

klachten?

Binnen de diverse 

vormen van coaching 

staan de volgende 

elementen altijd centraal:

Verbinden

Inspireren

Ervaren

Reflecteren


