
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEI-Praktijk Joke Snijder 
Als het met u of uw gezondheid even anders loopt dan gepland  

Wat is NEI? 
NEI (Neuro Emotionele Integratie) is een therapie waarmee 

onverwerkte emoties en incidenten worden aangepakt, 

zonder dat daar een herbeleving voor nodig is. NEI is een 

proces om tot (verrassende) inzichten te komen die met 

andere technieken misschien niet worden bereikt. NEI is 

geschikt voor mensen van alle leeftijden. NEI noem ik, het 

opruimen van oude energieën. Ouderwets een grote 

schoonmaak houden dus. 

Wat kan ik voor u doen? 
Ik kan door middel van spiertesten kijken wat de 

daadwerkelijke oorzaak van uw probleem of klacht is. Ik 

werk niet met een vast gesteld ziektebeeld als reuma, 

astma of ADHD, maar ik werk met de symptomen/klachten 

die u heeft. Dus pijnlijke en/of gezwollen gewrichten, 

benauwdheid of moeilijk kunnen concentreren. Door me 

daar op te richten en de oorsprong te achterhalen ruim ik 

kortweg gezegd, de oude energie die het probleem 

veroorzaakt op, waardoor uw klachten ook weg zijn.  

Soms wil het werken met de spiertest, om wat voor reden 

dan ook, (tijdelijk) niet. Dan kan ik u energetisch 

behandelen. Ook op deze manier ruim ik oude energieën 

op. En zorg voor een betere doorstroming van de 

energiebanen. Vaak gebruik ik hierbij de symbolen van 

Sonia Bos. Deze symbolen dragen er toe bij dat u de oude 

energieën makkelijker loslaat en de nieuwe energie beter 

integreert en verankert. 

Een consult in deze praktijk duurt ongeveer anderhalf uur 

en bestaat uit een NEI-behandeling of een energetische 

behandeling of een combinatie daarvan. Ook krijgt u 

handvatten of richtlijnen mee om thuis verder te werken 

aan uw genezingsproces. Afhankelijk van de oorzaak van u 

klacht bent u 2 à 5 behandelingen nodig om van uw klacht 

en/of probleem af te zijn. 

Wilt u een afspraak maken en/of weten wat NEI binnen 

deze praktijk voor u kan doen? 

Kijk dan op www.jokesnijder.nl of bel 06-13808508. 

 

 

NEI-Praktijk Joke Snijder 

 

Noordwolderweg 32 

8393 RG Vinkega 

www.jokesnijder.nl 

06-13808508 


