Vergoeding
Een consult is altijd op afspraak!
Raadpleeg mijn website voor de actuele
tarieven. Mijn natuurgeneeskundige
behandelingen kunnen door je
zorgverzekeraar (gedeeltelijk) worden
vergoed. Dit is afhankelijk van de
aanvullende voorwaarden van je
zorgverzekering. Neem hierover vooraf
contact op met je zorgverzekeraar.
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Praktijk Lumen
Herenlaan 162
5708 ZS Helmond
T: 06 – 45 29 24 95
E: info@praktijk-lumen.nl
www.praktijk-lumen.nl
KvK 58508759

Nicolle Moonen
Natuurgeneeskundig therapeut

Praktijk voor:
In mijn praktijk kun je niet pinnen.
Je ontvangt een factuur die je bij je
zorgverzekeraar kunt indienen. Deze
mag je contant afrekenen of overmaken
binnen 8 dagen.

•

Accreditatie

•
•
•
•

Binnen de hbo-opleiding heb ik de
SHO-registeropleiding medische en
psychosociale basiskennis volgens de
Westerse reguliere geneeskunde
gevolgd.
Ik ben sinds 2014 aangesloten bij de
beroepsvereniging VBAG en de
koepelorganisatie RBCZ. Met dit
lidmaatschap conformeer ik me aan
hun interne klachtenregeling en het
tuchtrecht. Zo wordt de professionaliteit
van mijn behandelingen gewaarborgd.

•
•

Natuurgeneeskundige
therapie
Chakra- en Aura-healing
Neuro Emotionele Integratie
(NEI)
Bloesemtherapie
Spirituele workshops
Het Transformatiespel™
Ontspanningsmassage

SHO registratie 85264-76763
VBAG licentienummer 2140102
AGB praktijkcode 90-057594
AGB zorgverlener code 90-049148
RBCZ licentienummer 911055R
CBP-registratie m1553311

NEI
Neuro Emotionele Integratie

Praktijk voor
energetische
natuurgeneeskundige
therapie

Telefoon: 06-45292495
www.praktijk-lumen.nl

EEN®-therapeut

Neuro Emotionele
Neuro Emotionele Integratie
NEI staat voor Neuro Emotionele
Integratie. Het is een methode
waarmee je onverwerkte emoties
bewust maakt, waardoor je ze kunt
verwerken en loslaten.

E.E.N.®-therapeut
Mijn naam is Nicolle Moonen.
Ik ben eclectisch energetisch
natuurgeneeskundig therapeut.
Je kunt bij mij terecht voor de
meest uiteenlopende klachten en
levensvragen.

Uitgangspunt van mijn therapie is
het op natuurlijke wijze stimuleren
van het zelfgenezend vermogen
van het lichaam. Want het lichaam
is uitstekend in staat om zichzelf
te genezen. Het heeft alleen af en
toe een zetje nodig!

In ons onderbewustzijn liggen allerlei
emoties en gebeurtenissen
opgeslagen die vaak al zijn ontstaan
in de kindertijd.

Die emoties van toen kunnen in het
nu voor blokkades zorgen, zonder dat
je er weet van hebt. Het kan leiden
tot:
• Ongewenst gedrag.
Je wilt het een en je doet het
ander. Je wilt graag afvallen,
maar het lukt maar niet.
• Ongewenste gevoelens.
Je wordt overvallen door
gevoelens zoals somberheid of
faalangst en je weet niet waar die
gevoelens vandaan komen.
• Lichamelijke klachten. Ons
onderbewuste probeert ons te
beschermen door te reageren met
fysieke klachten. Dat kan van
alles zijn: hoofdpijn, migraine,
rugklachten, allergieën, hooikoorts
of een reactie op vaccinaties.

Integratie
NEI kan ook worden ingezet als je
een kinderwens hebt en je wil maar
niet zwanger worden of bij een
moeizaam verlopende zwangerschap.
Voor NEI-therapie zijn geen lange
praatsessies nodig. Ook hoef je de
gebeurtenissen niet te herbeleven.
Ik werk met een biotensor die jouw
spierspanning meet. Daarmee stel
ik vragen aan je onderbewuste
volgens een bepaald protocol. Zo
spoor ik de onverwerkte emoties
op. Door deze te integreren wordt
het zelf genezend vermogen van
het lichaam aangespoord om te
helen en kunnen jouw klachten
oplossen.
Om het proces te ondersteunen
kan het soms helpen om
ondersteunende natuurlijke
middelen in te zetten zoals Homeo
Flowerplex®, Bach Bloesems of de
EEN®-energetica.

Het kan zijn dat je in de dagen na
een sessie even emotioneel bent.
Dat is een goed teken, want dat
betekent dat de onderdrukte emotie
vrijkomt, waarna je de gebeurtenis
ook helemaal los kunt laten.

