NEI opleiding 2021 – online & (indien mogelijk) live lesdagen
Les

Datum

Inhoud

online module A

vanaf 5 januari 2021
beschikbaar

NEI en het opheffen van emotionele blokkades
Alles over wie wij zijn, wat NEI is, hoe het in zijn werkt
gaat en wat je er mee kan.

lesdag 1
de basis

do 14 januari (NL)
za. 16 januari (BE)

Spiertesten, ORPs, Energetische balans & Incongruenties
Hier leer je de basistechnieken nodig voor het uitvoeren
van een NEI protocol.

online module B

vanaf 16 januari
beschikbaar

Basistechnieken & Incongruenties
Een korte herhaling van lesdag 1 en de eerste
huiswerkopdrachten!

online module C

vanaf 18 januari
beschikbaar, na inleveren
opdracht module B

Het NEI protocol, stap voor stap
Uitgebreide uitleg van de kern van het NEI protocol & een
korte kennistoets

lesdag 2
NEI kernprotocol

do. 4 februari (NL)
za. 6 februari (BE)

Uitvoeren van het NEI protocol t/m integratie
We gaan de kern van het NEI protocol in praktijk brengen.

online module D

vanaf 6 februari
beschikbaar, na inleveren
van de kennistoets van
module C

Opsporen van verborgen blokkades
Het NEI protocol is nog niet af! Deel 2 van het protocol
wordt stap voor stap uitgelegd. Aangevuld met een
huiswerkopdracht & een korte kennistoets.

oefendag
(reservedag)

do. 25 februari (NL)
za. 27 februari (BE)

Oefenen van het NEI protocol op medestudenten

lesdag 3
volledig protocol

do. 11 maart (NL)
za. 13 maart (BE)

Het volledige NEI protocol & Bijzondere tijdlijnen
Hier leer je het volledige protocol in praktijk te brengen en
maak je kennis met de bijzonderheden van de tijdlijnen die
een onderbewuste kan aanhouden (verleden, heden en
toekomst).

online module E

vanaf 13 maart
beschikbaar, na inleveren
van opdracht en
kennistoets van module D

Emotionele balans & Totale integratie
Hoe behoud je de verkregen emotionele balans na een NEI
protocol en hoe maak je de nieuwe balans eigen?

oefendag
(reservedag)

do. 25 maart (NL)
za. 27 maart (BE)

Oefenen van het NEI protocol op medestudenten

lesdag 4
praktijkexamen

do. 22 april (NL)
za. 24 april (BE)

Praktijkexamen & extra technieken
Hier toetsen we de praktijkvaardigheden en leren we je
extra technieken om met NEI nog iets verder te komen
dan je al kon.

online module F

vanaf 24 april beschikbaar

Herhaling van de extra technieken

lesdag 5
NEI verdieping

do. 27 mei (NL)
za. 29 mei (BE)

NEI bij chronische aandoeningen
Hoe zet je NEI in bij overgewicht, verslaving en andere
langdurige ziektes?
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