
Zaterdag van 20 januari en zaterdag 27 januari 2018 

2 daagse Basiscursus Innerwise  
met certificaat 

 

De Basiscursus maakt onderdeel uit van drie cursussen, die je opleiden tot Innerwise coach. De 
cursus Intuïtieve diagnostiek (4 dagen) en de cursus Intuïtief helen (5 dagen)  volgen op de 
Basiscursus. 

De inhoud van deze twee daagse cursus: Het leren testen met de kogelblik (leren kijken naar het 
hele energieveld) en de armlengte test.  Het leren voelen, waarnemen van jezelf en anderen. Op je 
intuïtie leren vertrouwen. Je leert hoe je met de kleine “heilapotheek” kan omgaan en de thema’s die 
er spelen, energetisch oplossen. Het zelf leren werken vanuit een liefdevol en “Innerwise” veld, dat is 
je eigen wijsheid en bron en volledige verantwoordelijkheid leren nemen. Voor wie is deze cursus? 
Voor alle bewust levende mensen, die willen begrijpen waardoor ziekmakende symptomen zijn 
ontstaan en die te leren transformeren; die nieuwsgierig zijn naar hun innerlijke Wijsheid en deze 
willen aanspreken en leidraad laten worden in hun leven. Dan wordt je authentiek en ben je trouw 
aan jezelf, zoals je bedoeld bent te zijn. Dan ben je “inline” en “online” met jezelf.  Zo zijn wij allen in 
staat oorzaken van ziekte te genezen, die begonnen zijn als irritaties en blokkades in de ziel. 
“Innerwise” biedt hier vele unieke mogelijkheden voor.  Wil jij jouw leven in eigen handen nemen 
dan zijn wij therapeuten van onszelf en kunnen wij anderen helpen ditzelfde te bereiken. Zij die zich 
verder willen ontwikkelen en verder willen kijken naar de werkelijke zin van ons leven en dit in al 
haar volheid ervaren en omarmen in liefde en zelfreflectie. Dat is innerlijke wijsheid, dat is 
Innerwise”! 

Deze zeer interessante en waardevolle cursus is een groot cadeau voor jezelf en de mensen in je 
directe omgeving die jij ermee op weg kan helpen! Wat is Innerwise? Innerwise is ontwikkeld door de 
Duitse arts Uwe Albrecht, die zich al tijdens zijn studie geneeskunde afvroeg, of de gezondheidzorg 
wel echt gezond makend is. Vervolgens is hij op zoek gegaan naar andere alternatieve geneeswijzen 
en heeft uiteindelijk zijn eigen “geneeskunst” ontwikkeld, die iedereen die het wil kan leren en 
toepassen.  Daarvoor is het nodig dat je leert (in)voelen en vertrouwen op de antwoorden die je 
krijgt op de vragen die je stelt. Je hebt geen scan, röntgen o.i.d. nodig! 

Wie is Fiona Geraets? Fiona Geraets is de enige gecertificeerde Innerwise mentor en coach, door 
Uwe Albrecht opgeleid, in Nederland. Wereldwijd werken er duizenden mensen succesvol met 
Innerwise en het is verrassend, dat het nog niet in Nederland bekendheid heeft gekregen. Fiona wil 
graag deze bijzondere methodiek in Nederland introduceren, mede vanwege de toenemende vraag 
 
Geïnteresseerd? Geef je deelname op via het onderstaand aanmeldingsformulier 
  



 

Zaterdag 20 en 27 januari  
2 daagse Basiscursus Innerwise  

met certificaat 
 

Waar? 
Fitnesscentrum Unique / Unique Therapie 

Anemoonstraat 5 
1541AS Koog aan de Zaan 

tel: 075-6315184 
info@unique-fitnesscentrum.nl 

Wanneer? 
Zaterdag 20 en 27 januari 

Tijd? 
aanvang 10.00 uur 

inloop vanaf 9.30 uur 

Wat zijn de kosten?  
€ 350,- p.p. inclusief btw (incl. koffie/kruidenthee). 

Interesse? 
Meld je aan bij 

info@fionageraets.nl of 
info@unique-fitnesscentrum.nl of inezplaatsman@gmail.com  

(OER) lunch mee-eten? 
voor € 12,50  

heeft u een uitgebreide gezonde, biologische lunch 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Naam:   .................................................................................  
Adres:  .................................................................................  
Postcode:  .................................................................................  
e-mail adres: .................................................................................  
telefoon:  .................................................................................  
  
Ik heb interesse in: 
0 Innerwise Basiscursus à € 350,- zaterdag 20 en 27 januari 
 0 ik lunch wel mee à € 12,50 
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mailto:inezplaatsman@gmail.com

