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Kernthema´s in de NEI  
Vanuit diverse standpunten bekeken 

Integratie als therapeutisch principe 

- Peg´s die geïntegreerd worden, snel tot de kern komen 
- Integratie. Heel worden. 
- Integratie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest 
- Energie is massa  
- Rapport ligt aan de basis van alles 

Biologie 

- Cellen, licht energie, volgens Bruce Lipton 
- Meetbaarheid van het quantumveld? 
- Mensen zijn hun eigen bron van gezondheid (mind over matter? Is dat wat het  vuur als 

symbool van het bewustzijn betekent?) 

Psychologie 

- Het onderbewuste speelt een grote rol (obv Freud, en met name Jung, immers ook 
collectieve onderbewuste waar Freud fel op tegen was). 

- Eigen verantwoordelijkheid 
- Je bent wat je denkt (Louise Hay) 
- `wonderen bestaan`, als je maar bereid bent ze te laten gebeuren 
- What would love do? ( Michael Newton) 
- Ook hier: speelt “snel tot de kern komen” 
- Je verandert pas als je ten diepste accepteert wie je bent. Dus dit betekent zowel 

verandering als stabiliteit. Het worden volgt dus na acceptatie van het zijn. 

Filosofie 

- Theoretisch vertrekpunt is het 5 elementenmodel van de Chinezen: Hout, metaal, vuur, 
aarde en  water. Dit vertrekpunt integreert zelf andere natuurgeneeswijzen in het model en 
is een filosofie op zichzelf.  

- `werde der bu bist` Nietsche (en ook Goethe), het worden van de mens van wat hij-zij ten 
diepste is, persoonlijke groei. Is het heel zijn van mensen de voorwaarde voor het worden wie 
men is. Dat lijkt mij wel en zo niet hoe verhoudt zich tot elkaar? 

- Dit is in NEI termen `incarnatie` ( of niet?) 
- Keuzevrijheid en daaraan gekoppeld eigen verantwoordelijkheid voor de eigen missie 
- Van delen wordt je rijker 
- Verandering is de enige constante,  “Panta rei” Herakleitos. 

Theologie 

- De eenheid van alle dingen. Dit is een kernelement in 
o Boeddhisme, leegte , 
o Non dualiteit (advaita gedachte, is meer Hindoeistisch).  
o New age: Een zijn met de kosmos (Louise Hay) 
o Christelijke mystiek:  Hildegard von Bingen, Meister Eckart, Jan van het Kruis 
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o Soefisme als mystieke stroming binnen de Islam 
o Kabbala? 

Het gaat om de verbondenheid van de mensen met de natuur en met God, maar ook om 
verbondenheid van mensen met elkaar, daar is immers geen verschil tussen. 

Sociologie 

- De eigen verantwoordelijkheid van mensen  impliceert dat gestreefd moet worden naar zo  
min mogelijk afhankelijkheid van instituties, van `professionals`, van anderen.  

- De NEI  therapeut faciliteert (en is dus geen professional in de klassieke van het woord, i.e. 
de professional weet het en de cliënt weet het niet) 

- Als NEI echt succesvol wordt, verandert de hele structuur van de gezondheidszorg. 

Ethiek 

- De NEI therapeut heeft geen oordeel over het proces van de cliënt, eigen opvattingen spelen 
geen rol tijdens de sessies. 

Kenleer (epistemologie) 

- Hoe weten we wat we weten? Wat is de onderbouwing van wat we (denken te) weten? 
Kant stelde hierover drie vragen: 

o Waar moeten we vanuit gaan? 
o Wat kunnen we weten? 
o Wie of  wat is de mens ( dit is ontologie en hiermee gaan we weer terug naar de 

filosofie van Nietsche) 

Belangrijk item is de breuk met de strikt wetenschappelijke empirisch/positivistische visie die  
misschien is samen te vatten met de spreuk van Wittgenstein, die zei dat “je moet zwijgen over 
datgene waar je niet over kunt spreken”. Voor ons geldt, dat we erkennen dat “it is a mystery, but it 
is not beyond recognition” . Wij willen het onderzoeken, proberen het te begrijpen om er dus itt 
Wittgenstein  juist wel over spreken.   

En dus is de cruciale vraag: Hoe onderzoeken we dit alles, hoe verantwoorden we ons? Hoeven we 
ons niets aan te trekken van de wetenschappelijke wereld, of juist wel? 

Politiek 

- Er is sprake van vrijheid in verbondenheid, een samensmelting (integratie?) van socialisme en 
liberalisme. Is er uiteindelijk geen verschil tussen persoonlijk belang en dat algemeen, omdat 
we allemaal van het stof gemaakt zijn? 

- Van delen wordt je rijker 

Marketing 

- Rapport maken met cliënt is essentieel 
- Wat is de afstand/nabijheid van potentiële cliënten  
- Het gaat om beelden, om woorden met bezieling zoals de Reiki symbolen,  en dus om poëzie 
- Jip en Janneke taal. Ook al is taal maar 7% van wat communicatie uitmaakt, precies gekozen 

woorden zijn cruciaal.  Rapport kan snel verdwijnen. 
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- Hoe spreek je het onderbewuste aan als er geen rapport is? 
- Hoe ga je om met  het bewuste dat onmiddellijk “ja maar … “ zegt? 
- Het gaat ook om beelden, plaatjes, logo’s 

Economisch 

- Als liefde het leidende principe is, is er altijd overvloed, het idee van schaarste is maar een 
beperkende gedachte. En wat betekent dat dan? 

- Mensen moeten er ook van kunnen leven (Business modellen) 
- Als NEI een succes wordt verliezen veel mensen hun inkomen 

Natuurkunde  

- Verhouding quantummechanica en relativiteitstheorie die elkaar uitsluiten. 
- Op weg naar een theorie van alles? 

 

 

 

 

 

 

 

 


