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Achtergrond
De NRI is in 2007 ontwikkeld.
We hebben in de loop der jaren allerlei therapieen ondergaan, deze zorgden wel voor veel inzicht
en hielpen ons om door emotionele stukken te gaan en die te verwerken. Daardoor begrepen we
waarom we op een bepaalde manier reageerden en waar die reactie vandaan kwam. Máár
ondanks deze inzichten bleven de patronen intact!
Dus kwam de vraag op: Wat is dan een patroon precies? We kennen allemaal de uiting van een
patroon, maar wat is precies het mechanisme achter
een patroon. Wat gebeurt er in je lichaam?
Patronen worden in stand gehouden door een
chemisch proces in je lichaam en informatie
uitwisseling tussen cellen, DNA en zelfs licht.
Je lichaam raakt op een bepaald niveau verslaafd aan
de chemische stoffen achter dat patroon, deze
verslaving roept vervolgens de daarbij passende
gedachten op en dat houdt de communicatie tussen
de cellen in stand, een vicieuze cirkel! Indien we die
communicatie onderbreken wordt dit het einde van
het patroon. De NRI is speciaal ontwikkeld voor het
omzetten van negatieve patronen in positieve gedachtes
en gevoelens.
Hoe doen we dit?
Het DNA is helemaal niet zo statisch als we dachten, het beweegt, rolt zich op en het rolt zich
weer uit als het ergens gelezen moet worden. De informatie op het DNA bevat ook het recept
voor emoties en patronen en dus hoe het lichaam die moet maken. De chemische stoffen (of
eiwitten) die met dit recept aangemaakt worden, komen in je bloedbaan terecht, waardoor je
ook fysiek een emotie of patroon ervaart.
De NRI is ontwikkeld om de informatie rond een patroon te wijzigen. Naarmate andere patronen
'aan' staan, iets nieuws dus, verandert de trilling van je DNA. Er rollen zich andere stukken uit,
waardoor dus andere emoties en patronen de kans krijgen. Deze verandering van trilling gaat
met een specifiek licht en een techniek die je je tijdens de cursus eigen maakt. Hierdoor kom je
fysiek los van je patroon, gewoonte of angst.
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Resultaten
Het resultaat is verbluffend. De nieuwe trilling is gebaseerd op positieve programma's die
geactiveerd zijn. Positieve programma's zijn van een hogere trilling, je komt daardoor ook in een
hogere frequentie terecht. Je ervaart meer energie, je wordt minder opgeslokt door emoties en
negatieve gedachten, je voelt je blijer en vrijer en je gedrag en eetpatroon verandert.
In het begin lieten we de cursisten na drie weken terugkeren om eventueel de techniek wat bij te
schaven of te verbeteren. We kunnen uit eigen ervaring zeggen dat na het herprogrammeren van
een patroon we ons nog maar vaag de emoties van dat patroon konden herinneren. Het was alsof
het iets uit een grijs verleden was, terwijl er pas drie weken tussen zaten!!!
Dat was het bewijs dat we los waren van een patroon!
In deze twee daagse cursus leer je deze techniek volledig.
Verdere info
De nieuwe optie data zijn:
•
21-22 maart
•
25-26 april
De tijden zijn:
Zaterdag 10.00u -17.00u
Zondag 10.00u -17.00u
Kosten: 295 euro
Inbegrepen: cursusboek en materialen, koffie, thee en lunch.
Locatie: Nieuw Vennep
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