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Gezondheid
Een ongecontroleerde vermenigvuldiging van 
cellen. Cellen houden zich niet aan de 
oorspronkelijke code. 

Reguliere behandeling heeft als doel: 
vernietiging deze cellen, door wegsnijden, 
bestralen of chemotherapie.De strijd aangaan.

2014: 104.000 mensen diagnose kanker.  

2016: krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland een
vorm van kanker



Mens beschikt over zelfregulerend vermogen

Ziekte ontstaat door disbalans

Alles is energie, energie is nodig om te kunnen 
bestaan. 

gezondheid



”Believe nothing, no matter 
where you read it or who said it, 

no matter if I said it, unless it 
agrees with your own reason and 

common sense.”

Buddha



De cellen in je lichaam reageren op alles wat je 
geest zegt. Negativiteit ondermijnt je 
immuunsysteem.   Bruce Lipton Ph.d



van ziek zijn naar gezondheid

Hoe te beginnen?  Wat kan je doen? 

Op zoek naar de blokkade. Wat belast je? Kan 
bewust of onbewust zijn.

Blokkade kan op verschillende vlakken zijn.

Liefde of Angst? 



NEI  

NEI onderzoekt de oorsprong van de 
disbalans. De onverwerkte gebeurtenis alsnog
verwerken. Bewust of onbewust

Wat ging er aan vooraf? 

Emoties? Stress? 
Familiepatronen? 
Negatieve gedachten? 

Voeding? Medicatie? 
Roken?



Wat kan je doen? 

Werken aan je balans, werken aan emoties etc. ook
preventief!

Als kanker ontdekt is. Hoe ervaar je de diagnose? 
Wat is de reactie van de omgeving? Strijd? Slechte
cellen vernietigen? 

Of ga je voor ondersteuning van de goede cellen?

Angst? Leidt tot verlies van controle, geeft stress. 

Weg van de liefde, vrede in je lichaam, contact met 
je lichaam



Wat kan een NEI-coach betekenen? 

Op zoek naar de oorsprong van de disbalans. 
Van de kanker. Wat heeft de kanker je te
vertellen? 

Als reguliere behandeling plaatsvindt, 
emotioneel en fysieke ondersteuning van groot
belang. Denk hierbij ook aan natuurlijke voeding
etc.

Na reguliere behandeling, of uitbehandeld, 
ondersteunen zodat je niet terugvalt in oude
patronen



Wat heeft de kanker je te vertellen? 

Houden van jezelf?

Ervaar je steun? Zorg je goed voor jezelf?

Invloed van buitenaf loslaten, het verleden
loslaten, trauma en oud zeer loslaten

Mag je onvoorwaardelijk bestaan, vrij van 
erfelijke belasting?

Geloof je in eigen genezing, mag je groeien, mag 
je je ontplooien?  Jij bepaalt!



dan is gezondheid

Preventief aanpakken van disbalans zowel
emotioneel als fysiek

Gezonde voeding ( emotioneel/fysiek)

Beweging ( spiritueel/fysiek)

Loslaten invloeden van buitenaf

Bewustworden rol vorige generaties

Ontgiften en ondersteunen



van angst naar liefde

Ga de strijd niet aan, maar zoek de weg van 
vrede

Vertrouw op het zelfhelende vermogen van je
lichaam

Geniet, activeer
positieve gedachten
en emoties!
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