
Dinsdag 13 februari 2018 - Innerwise ervaringsavond 

 

 

Wil je 

 antwoorden op levensvragen krijgen 

 blokkades kunnen opsporen en oplossen 

 gezondheid checken                                    
 intuïtieve diagnostiek doen 

 intuïtief helen 

 en heel veel meer 

 

dan geeft Innerwise je instrumenten in handen, waarmee je dat kunt ontwikkelen. Iedereen kan 
dit leren. 

 
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!                              
 
Wat disharmonisch (blokkade) is geworden weer in harmonie brengen.  Dat kun je 
in essentie doen met de instrumenten van Innerwise.  
Ik kan je op weg helpen om te leren voelen, de juiste vragen te stellen, blokkades in jezelf op te 
lossen, niet onnodig afhankelijk van anderen (helderzienden, specialisten etc.) te zijn. En als je de 
hulp van anderen nodig hebt, dat je dan een volwaardiger gesprekspartner bent.  
 
Wat je doet is in contact gaan met je eigen bron, je onderbuik gevoel. Die bron in 
jezelf kent alle antwoorden.  
In de periode dat ik nu met Innerwise werk en leef, heb ik “wonderen” zien gebeuren bij 
mensen die mijn hulp hadden gevraagd. Mensen die beseffen zelf verantwoordelijkheid te hebben 
voor hun leven. 
 Een man die al 17 jaar met vreselijke rugpijnen te maken had, is nu rugpijn vrij 
 Een vrouw die niet meer kon slapen door vreselijke stress, was na een sessie van 20 minuten 

(ze had niet meer tijd) weer in staat om te slapen 

 
Momenteel ben ik, Fiona Geraets, 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. Ik wil 
graag deze bijzondere methodiek in Nederland introduceren, mede vanwege de toenemende 
vraag.  
 
  



Op deze Innerwise Ervaringsavond wil ik je in ieder geval kennis laten maken met enkele 
instrumenten, de kleine heilapotheek en het Imago spel. Je zult verrast zijn! 
Bezoek de website van Fiona: www.fionageraets.nl 
Bezoek de website van Innerwise: www.innerwise.eu 

 

Waar? 
Fitnesscentrum Unique 

Anemoonstraat 5 
1541AS Koog aan de Zaan 

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

Wanneer? 
Donderdag 13 februari 

Tijd? 
19.30 – 21.30 uur 

inloop vanaf 19.00 uur 

Wat zijn de kosten?  
€ 15,- p.p. (incl. koffie/kruidenthee). 

Interesse? 
Meld je aan bij 

info@fionageraets.nl of 
info@unique-fitnesscentrum.nl of 

inezplaatsman@gmail.com  

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Naam:   .................................................................................  
Adres:  .................................................................................  
Postcode:  .................................................................................  
e-mail adres: .................................................................................  
telefoon:  .................................................................................  
  
 
Ik heb interesse in: 
0 Innerwise Ervaringsavond à € 15,- op dinsdagavond 13 februari 
0 Innerwise Basiscursus à € 350,- zaterdag 3 en 10 maart (2-daagse cursus) 
 0 ik lunch wel mee à € 12,50 
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