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akantieweekeinde van Piet en Inez 
 
Ja, ja, Piet en Inez gaan er weer een heel weekeinde tussen uit. En dat is al snel! 
Van donderdagmiddag 5 oktober t/m maandagmiddag 9 oktober.  

Ook Miriam is in die periode op vakantie.  
Hierdoor zijn er wat wijzigingen in openingstijden, lessen etc zie hieronder veranderingen: 
Donderdag 5 oktober: 
Pilates 10.15 uur Inez of Piet 
Funxtion 19.45 uur Elleke 
Bar 17.00 – 22.00 uur Jans 
Vrijdag 6 oktober 
Open van  9.00 – 12.00 uur Saskia 
Steples 9.15 uur gaat niet door 
Circuit beneden 9.15 uur Saskia (we laten het aan Saskia over waar ze les wil geven) 
Circuit boven 10.15 uur Saskia (we laten het aan Saskia over waar ze les wil geven) 
Gesloten 12.00 – 17.00 uur !!! 
Bar 17.00 – 21.30 uur Jans  
DPW wordt Pump 19.00 uur Elleke 
Circuit beneden 20.00 uur Elleke 
Zaterdag 7 oktober  
Bar 8.30 – 12.00 uur Elleke 
Funxtion 9.15 uur Elleke 
Pilates 10.00 uur Elleke 
Zondag 8 oktober 
Open 10.00 – 12.00 uur Carla opent en sluit 
Maandag 9 oktober 
Bar 8.00 – 12.00 uur Jans 
Fysio Circuit 9.15 uur Elleke 
Spinning 10.15 uur Elleke 
Funxtion 10.15 uur gaat niet door 
 
Vanaf 12.00 uur hopen Piet en Inez er weer te zijn dus dan gaat alles weer normaal  
Elleke neemt op een aantal dinsdagen de Pilatesles van Miriam over. De anderen lessen worden door Piet en 
Inez verzorgt.  
 

 
nique  
herapie 
 
Unique Therapie, een nieuw bedrijf onder het dak van Fitnesscentrum Unique. Ik - Inez - ga 

stoppen met werken voor Fysio Physics als fysiotherapeut. Waarom dit besluit? 
Zoals velen van u weten ben ik bijna 20 jaar werkzaam bij Fysio Physics (FP). In eerste instantie als docent voor 
verschillende opleidingen zoals fitnessinstructeur, maar ook opleidingen voor fysiotherapeuten om speciale 
doelgroepen te begeleiden naar een gezonder lijf en leven middels lifestyle programma’s zoals Diabetes & Fit, 
Obesitas & Fit, LongFit, Zwanger & Fit, KidsFitClub etc. programma’s die we in ons centrum ook jaren hebben 
gedraaid. Deze cursussen werden gegeven volgens het VET-principe: Voeding, Educatie en Training.  
De laatste jaren ben ik bij FP echter vooral werkzaam als fysiotherapeut. Ik zat daarvoor vaak opgesloten in 
mijn ‘hok’ om daar mensen van hun fysieke klachten af te helpen.  

V 

T U 



 Unique Nieuwsbrief September 2017  

U weet ook dat ik daarnaast verschillende andere opleidingen heb gedaan. Zo ben ik ook orthomoleculair 
voedingsdeskundige en ben ik met het laatste deel bezig van Klinisch Psycho Neuro Immunologie (kPNI).  
Bij het behandelen van verschillende 
patiënten/klanten merk ik vaak dat de klachten waar 
ze mee komen niet altijd fysieke klachten zijn. 
Althans dat de oorzaak geen fysiek probleem is. 
Wanneer iemand bij me komt met nek-
schouderklachten kan dat natuurlijk komen door: 

- Verkeerde werkhouding 
- Over- en of onder belasting van de 

structuren 
- Door trauma, val van de trap of gestoten etc 

Maar het kan ook komen door een vorm van stress: 
- Ruzie met de buren 
- Angst 
- Werkdruk 
- Financiële druk  
- De lat voor jezelf te hoog leggen 
- Perfectionisme  
- Etc 

Dan kan ik wel gaan ‘knippen en plakken’ en ‘kietelen’ zoals ik dat vaak noem, maar dan ben ik symptoom 
bestrijding aan het doen. En dat is nu juist iets wat ik zo jammer vind van de reguliere geneeskunde. Ik wil 
graag mensen helpen door de oorzaak van het probleem aan te pakken. Soms zijn hier dus hele andere tools 
voor nodig dan wat ik nu als fysiotherapeut (mag) doe(n).  
Ik wil heel graag mensen helpen door het bij de wortel aan te pakken en dat kan: 

- Fysiotherapeutisch; wanneer het echt alleen om een fysiek probleem gaat 
- Orthomoleculair; wanneer het meer te maken heeft met voeding, zoals verschillende allergieën, 

reuma, diabetes, longproblemen etc 
- Klinisch psycho neuro immunologisch; wanneer het om klachten gaat die op meerdere 

bewustzijnsniveaus spelen zoals fibromyalgie, MS, jicht etc 
- Met Innerwise; meer energetisch 
- Of uiteraard een combinatie van de verschillende soorten therapieën.  

Ik denk dat vele fysieke problemen op meerdere gebieden aandacht verdienen om het probleem in zijn geheel 
op te lossen. Dat kan vaak niet met alleen fysiotherapie.  
 
Verder is een belangrijke reden voor mijn besluit om te stoppen bij FP dat we (fysiotherapeuten en andere 
therapeuten in het algemeen) in mijn ogen te veel regeltjes opgelegd krijgen door de ziektekosten 
verzekeraars. Ik voel me momenteel meer een secretaresse van de ziektekostenverzekeraar dan een 
behandelaar. Wanneer ik het leuk zou hebben gevonden om de hele dag achter een pc te werken had ik wel 
een ander beroep gekozen. We worden nu echter beoordeeld op onze verslaglegging. Een verslaglegging die 
steeds meer regeltjes krijgt en eisen heeft. Hierdoor ontstaat er bij mij nogal wat wrijving. Wanneer ik de 
verslaglegging helemaal correct zou uitvoeren ben ik 10 minuten van de behandeltijd kwijt (en ik kan met 
meer dan 2 vingers typen ). Dan moeten de klanten zich vaak nog aan- en uitkleden en een nieuwe afspraak 
maken wat ook nog eens 5 minuten van de tijd afsnoept. Dan blijft er voor de patiënt/klant dus nog slechts 15 
minuten behandeltijd over. Ik vind dit zonde van de tijd. Hierdoor kom ik er vaak niet aan toe om ook met de 
klant een gedegen trainingsprogramma op te zetten. Puur omdat er geen tijd voor is. En dat vind ik oprecht 
jammer omdat het genezingsproces sneller kan gaan wanneer we ook gaan bewegen.  
Het is zelfs zo dat wanneer je een ‘duurder’ programma hebt voor je verslaglegging waarin je nog meer moet 
noteren je meer mag vragen voor een behandeling. Dus je mag meer vragen voor een behandeling wanneer je 
minder tijd hebt te besteden aan de klant. Dit vind ik echt de omgekeerde wereld. Verder wordt je beboet 
wanneer je je niet exact aan de regeltjes houd van de ziektekostenverzekeraar. Dus wat er gebeurt is dat we 
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gaan handelen uit angst om geen boete te krijgen. 
Natuurlijk moet er een vorm van verslaglegging 
zijn. Al is het alleen maar voor jezelf om te weten 
waar je met een klant mee bent gestart en of het 
nut heeft gehad om die behandeling te geven. 
Maar het loopt nu een beetje de spuigaten uit. Ik 
wens niet meer aan dit ‘spelletje’ deel te nemen. 
Het staat te ver van mijn doel en wens om 
mensen te kunnen helpen.  
Daarom heb ik besloten om zelfstandig door te 
gaan en Unique Therapie aan te bieden. Therapie 
op maat. Want alle bovengenoemde 
behandelmethoden zullen ingezet worden om 
iemand te helpen naar een gezonder en 
gelukkiger lijf en leven.  

 
Ik blijf gewoon o.a. fysiotherapeut. Ik heb me gister bij de KvK ingeschreven met het bedrijf ‘Unique Therapie’, 
waarin ik al bovenstaande behandelvormen in ga uitoefenen. Per 1 november stop ik met werken voor FP. Ik 
ben nu al gestart met alle andere vormen van therapie.  
 
Wat verandert er dan voor u als klant/patiënt? 

- Behandelmethode fysiotherapie blijft de Fysio Physics methode met 4xT methode 
 Testen, Tapen, Triggeren en Trainen 

- Behandelprijs nu € 32,50 wordt € 28,50 
- Behandelduur nu 30 minuten wordt 45 minuten. Het is niet zo dat ik voor elke  

  patiënt/klant 45 minuten nodig zal hebben, maar 
   wil wel die ruimte hebben om een behandeling af  
  te kunnen maken om te gaan trainen indien nodig. 

- Vergoeding 100% indien aanvullend afhankelijk van ziektekostenverzekeraar 75-80% 
verzekerd voor fysiotherapie Ik ga me namelijk NIET inschrijven bij een  
  ziektekostenverzekeraar 

- Geen trainingsfaciliteiten GRATIS gebruik van fitnessruimte of klassikale  
  trainingen indien voor fysiotherapie benut. Dus op  
  advies van mij als therapeut. 

Voor de overige behandelvormen komt nog een tarievenlijst.  
Ook Elleke zal op gezette tijden bij ons Acces Bars gaan beoefenen. En is er met mijn vriendin Rineke van het 
bedrijf Sundancer al een nauwe samenwerking. Zij heeft al voor 
verschillende klanten van mij een Spagyriek gemaakt.  
Toen ik dat besluit had genomen (met de Innerwise techniek) viel 
er letterlijk een brok beton van mijn schouders. FP, die bij Unique 
de praktijkruimte huurde en de kleuren van de ruimte bepaalden, 
had gelijk besloten om niet meer verder bij Unique te blijven 
huren en er eventueel een andere therapeut in te zetten. Dat 
maakte voor mij de weg vrij om aan de behandelruimte een 
geheel andere look te geven. Van grauw donker grijs, naar fris 
groen. Piet en ik hebben er hard aan gewerkt om het er frisser uit 
te laten zien. Er moet nog zeker de laatste hand aan gelegd 
worden, maar het is nu geen ‘hok’ meer, maar mijn 
behandelruimte. Wat kleuren al niet kunnen doen . -  Enneh… ja 
Leontien, we hebben goed naar je geluisterd  - Het voelt zo goed! 
Ik ben echt blij! En hoop dat ook mijn toekomstige klanten (geen 
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patiënten ) van Unique Therapie blij zullen zijn met de behaalde resultaten. Want het draait natuurlijk nog 
steeds om het resultaat.  
Ik wil straks nog een ‘open huis’ organiseren  
Ook zullen er inloopmiddagen komen om lekker met elkaar te kletsen, boeken te kunnen lezen en vragen te 
kunnen stellen. Waarschijnlijk wordt dat elke vrijdag- of donderdagmiddag. Maar dat hoort u tzt nog. 
 
 

nnerwise Basiscursus 
 
U heeft over INNERWISE hierboven al kunnen lezen en hieronder in mijn redactioneel stukje over ‘Wat is 

wijsheid’. Ik heb onlangs samen met o.a. Rineke en Elleke de basiscursus Innerwise gevolgd. Wat een unieke 
ervaring was dit. Ik heb altijd veel op intuïtie gedaan, maar dit was toch speciaal.  
 
Innerwise of ook wel de heilaptheek 
 
Wat geeft ons leven vorm? 
Niet het verstand of de wil vormen ons leven. Als dat zo was dan hadden we miljoenen loterijwinnaars en 
alleen gezonde mensen.  
Het is ons onbewuste dat ons leven voor 95 tot 99% bepaalt en beïnvloedt. Als we iets willen veranderen, dan 
zouden we met het onbewuste moeten gaan praten en het ervan overtuigen dat het zijn plan corrigeert.  
Als we ongelukkig of ziek zijn, dan wil ons onbewuste ons leren om te veranderen. En hebben we geen succes 
dan zegt onze programmering: ‘ik ben het niet waard’ 
We kunnen met het onbewuste communiceren door middel van ons buikgevoel, onze intuïtie of wat wij doen 
bij Innerwise met de ‘armlengtetest’. Ook de pendel en spierkrachttest zijn mogelijk.  
Laat het lichaam voor je spreken. Deze kan niet liegen  
 
Voor sommigen van u lijkt dit een beetje ‘te ver van mijn bed’. Maar misschien is het toch leuk om eens een 
Innerwise ervaring mee te maken.  
Dat kan, want  

dinsdagavond 24 oktober 
geeft Fiona Geraets 

INNERWISE ERVARINGSAVOND 
Bij Unique Therapie / Unique Fitnesscentrum 

Van 19.30 – 21.30 uur 
Inloop vanaf 19.00 uur 

Kosten € 15,- p.p. 
 
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.  

Ook staat er al een BASISCURSUS INNERWISE DEEL 1 & 2 op het programma 
 

4 en 5 november 2017 
BASISCURSUS 2 DAAGSE 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. 

I 
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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! 

Locatie: Unique Therapie / Unique Fitnesscentrum; Anemoonstraat 5, 1541AS Koog aan de Zaan 

Data: 4 en 5 november 2017 
Aanvang: 10.00 uur, welkom vanaf 9.30 uur 
Bijdrage: € 350,00 incl btw (voor twee dagen) inclusief bio koffie en bio kruidenthee, gezuiverd water, zelf 
lunch meenemen. 
Eet je wel mee? We serveren een ‘Oerlunch’ tussen de middag voor € 12,50 per persoon. 
Deelnemersaantal minimaal 4. 
Geef je deelname op via het onderstaand aanmeldingsformulier 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Naam:   .................................................................................  
Adres:  .................................................................................  
Postcode:  .................................................................................  
e-mail adres: ................................................................................  
telefoon:  .................................................................................  
  
 
Ik heb interesse in: 
0 Innerwise Ervaringsavond à € 15,- 
0 Innerwise Basiscursus à € 350,- 
 0 ik lunch wel mee à € 12,50 
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elaxercise week op TEXEL (BE)Leef je Gezondheid en Geluk  
wordt een Relaxercise Weekeinde 

  
  
We hadden eerder aangekondigd een Relaxercise week te organiseren. Echter doordat er door het besluit van 
Inez om te stoppen bij Fysio Physics aardig wat werk bij is gekomen voor het opzetten van het nieuwe bedrijf 
Unique Therapie, hebben we besloten om er een weekeinde van te maken.  
Dit is misschien ook wel weer toegankelijker voor meer personen.  
Dit is overigens een weekeinde wat niet alleen voor Unique leden is. Dus wanneer je een vriend, vriendin, 
man, vrouw, zoon, dochter of wie dan ook wilt uitnodigen om ook mee te gaan is dat helemaal OK! Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd.  
Waarom was dit weekeinde ook weer gepland? 
 
We leven in een knotsgekke wereld, al zeg ik het zelf. Het is in de huidige tijd een ontzettende uitdaging om 
tijd voor jezelf vrij te maken. Ik ondervind dat zelf ook. Ook ik heb moeite om mezelf wat tijd te gunnen om 
dingen te doen die ik leuk vind. We hebben het niet druk, maar druk, druk, druk. Een overvolle agenda en een 
overvol hoofd. Herken jij dat?  
  
Ik heb in de laatste jaren weer wat tijd voor mezelf vrij durven plannen. Hiervoor ook de mogelijkheid 
gekregen van mijn man Piet. Hierdoor ben ik een ander mens geworden. Innerlijk ben ik veel rustiger 
geworden. Minder spanning in het lijf. Meer tevreden. Zoals u misschien wel weet hebben Piet en ik 
meegedaan met een wetenschappelijk onderzoek van Leo Pruimboom. Intermittent Living onderzoek. Wat we 
hebben gemerkt tijdens de 10 dagen Intermittent Living dat al onze bloedwaardes positiever waren dan 
ervoor. Dan hebben we het o.a. over schildklierwaarden, glucose waarden, leverfunctie waarden etc. We 
hadden meer energie. Maar wat ik vooral heel bijzonder vond is dat ik me ‘vredig’ voelde. Ja, dat is exact het 
juiste woord. Ik heb me nog nooit zo gevoeld. Dat was echt iets bijzonders. Dit gun ik iedereen.   
  
Veel mensen zijn op zoek naar rust. Rust in het hoofd, maar ook het vinden van de rust om zo een gezonde 
leefstijl vol te kunnen houden. Weer een balans vinden om de hectiek van alle dag voldoende af te kunnen 
wisselen met ontspanning. Lekker bewegen zoals het maken van een wandelen in het bos, luisteren naar je 
favoriete muziek, zelf muziek maken, lezen van een goed boek of lekker fanatiek een potje tennis spelen.  We 
willen allemaal zo graag gezond leven. We willen zo graag de kinderen een gezonde opvoeding geven. We 
willen zo graag meer bewegen. En we hebben zo’n behoefte aan ontspanning. Maar voor we het weten is er 

weer een week voorbij. En wat is er van 
al onze wensen uitgekomen? 
Waarschijnlijk niet veel. En dat 
frustreert enorm. Ik heb zelf ook het 
gevoel gehad in een sneltrein te zitten 
en die continu maar door dendert. Geen 
tijd om op een stationnetje uit te 
stappen om van de omgeving te 
genieten. Dat is voor mij nu gelukkig al 
iets anders. Wij gunnen u een stoptrein, 
waarbij we nog wel gewoon onze 
verplichtingen kunnen doen, maar ook 
onszelf de tijd gunnen om uit te stappen 
en leuke dingen te gaan doen.  Daarom 
nodigen wij jullie uit om samen met ons 
een weekeinde op Texel te vertoeven. 
Alleen de omgeving daar geeft al veel 

R 
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ontspanning en rust.  We gaan daar echter niet alleen op onze luieren rusten . We willen u laten ervaren wat 
wij hebben ervaren. Een weekeind Intermittent Living Leven. Veel mensen willen wel anders leven, maar 
weten niet hoe het aan te pakken.  - Wil jij ook dat je gezond eten volhoudt? - Wil jij ook dat je de energie hebt 
om te gaan sporten? - Wil jij ook dat je ’s avonds nog puf hebt om iets leuks te gaan doen? Gun jezelf dan dit 
weekeind ontspanning, gezelligheid en rust.  
  
We gaan het samen beleven. Samen koken, samen sporten, samen verzorgingsproducten maken, samen 
leven.  Door deel te nemen aan dit weekeind wordt je weer de leider van je gezondheid en geluk. Je krijgt 
voldoende handvatten in dit weekeind om het daarna thuis ook vol te kunnen houden. In ieder geval weer een 
start te maken naar een gezonder en gelukkiger leven door een betere balans in werk/verplichtingen en 
ontspanning.  Om weer leider te worden moet je wel een eerste stap maken. En dat begint met jezelf een 
weekeind Intermittent Living te gunnen.   

Niets moet, alles mag is het motto voor dit weekeind. Je hoeft niet overal aan deel te nemen. Bepaal zelf wat 
je wel of niet wilt gaan uitproberen. Er zijn wel een aantal dingen die we gezamenlijk zullen doen zoals het 
eten. Maar wanneer je een keer een wandeling of een lezing wilt overslaan of niet aan bijvoorbeeld een koude 
training mee wil doen, dan is dat je eigen keuze.  Wat kan je allemaal verwachten in dit weekeind? - Biologisch 
koken volgens de ‘Oerkeuken’ - Zelf huishoudelijke- en verzorgingsproducten maken - Bewegen; verschillende 
vormen zoals wandelen (op verschillende manieren), yoga, ademtrainingen, maar ook wat fanatiekere 
bewegingen in vormen zoals tabata training. Kortom een gevarieerd beweegprogramma. - Koude training - 
Ademhalingstechnieken - Verschillende korte lezingen (misschien) - etc Heb je interesse om deze (BE)Leef je 
Gezondheid en Geluk weekeind op het mooie rustieke TEXEL mee te maken? Geef je dan op via onderstaand 
inschrijfformulier.  

 
Wanneer: 17 t/m 19 november 2017  
  
Waar: Groepsverblijf Nieuw Bornrif Mienterglop 25  De Koog Texel  
  
Kosten:  Inclusief verblijf op TEXEL, maken van verschillende ‘gezondheids’ producten / werken met etherische 
oliën, eten en drinken  (exclusief boottocht) € 245,- Eigenlijk is dit weekeind natuurlijk onbetaalbaar , maar 
wordt wel voor iedereen betaalbaar en mooi  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
 
Ik wil me graag opgeven voor deze ‘(BE)Leef Je Gezondheid en Geluk Weekeind 
Naam:  .....................................................................................................   
Adres:  .....................................................................................................   
Postcode:  .....................................................................................................   
e-mail adres:  .....................................................................................................   
telefoonnummer:  .....................................................................................................    
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Uit ‘Rondje Koog’ 

 
Wat is wijsheid? 
 
Iedereen stelt zich wel eens deze vraag; ‘wat is wijsheid?’. Wat zal ik in deze situatie 
gaan doen? Rechtsaf of linksaf? Doorgaan of stoppen?  
 
 
Deze vraag kan op allerlei gebied en op verschillende niveaus van belangrijkheid worden gesteld. Bij wie 
leggen we deze vraag neer?  
Bij onszelf? Luisteren naar je intuïtie, je gevoel … 
Bij je naasten? Vrienden, kennissen, familie, want die hebben het beste met je voor … 
Bij een geleerde? Bij de docent, arts, therapeut, wetenschapper etc, want die hebben er voor gestudeerd … 
Bij je opa? Die is ‘oud en wijs’ vanwege ervaring … 
De vraag wordt in ieder geval gesteld omdat er ergens een beslissing over genomen dient te worden. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn bij de vraag of je nu nog wel of niet een koekje bij de koffie zal gaan nemen. De beslissing om 
het wel of niet te doen kan dan afhangen van verschillende componenten, omgevingsfactoren, 

gemoedstoestanden. Bijvoorbeeld of de koekjestrommel 
vlak voor je neus staat en de koekjes er gewoon om 
vragen om opgegeten te worden, of dat je er voor op 
moet staan en naar de kast  moet lopen waar je eigenlijk 
geen zin meer in hebt. Of dat je juist met jezelf had 
afgesproken om niet meer te snoepen en je je schuldig 
gaat voelen wanneer je het wel gaat doen. Of juist dat je 
vindt dat je het na zo’n lange dag hard werken wel hebt 
verdient. Allerlei verschillende motivaties kunnen zo 
meehelpen bij de beslissing. Dit voorbeeld  over het wel 
of niet nemen van een koekje is op zich geen 
levensbedreigend onderwerp. Wanneer het koekjes eten 

echter een gewoonte is geworden door het herhaaldelijk nemen van het verkeerde besluit kan je hier wel ziek 
van worden. Je zou misschien ernstig overgewicht kunnen krijgen of diabetes of nog een andere ziekte. Dan 
krijgt dezelfde vraag over het nemen van het koekje al een andere lading. Je hebt dan misschien van een arts 
of diëtist te horen gekregen dat je beter van deze bewerkte koolhydraten af kan blijven. Dan gaan er andere 
gedachten en emoties meer meespelen. Dit heeft invloed op ons hele gestel. Dan is het wijsheid om het toch 
te laten staan om het ziektebeeld niet nog ernstiger te maken. Bij het toch nemen van het koekje zullen er 
waarschijnlijk sneller schuldgevoelens optreden. Of je in staat bent wel de juiste beslissing te nemen hangt van 
veel factoren af.  
 
intuïtie 
Als we de vraag neerleggen bij onze intuïtie, dan zou er eigenlijk altijd het juiste besluit uit moeten komen. 
Intuïtief weten we oorspronkelijk wat goed voor ons is. We zijn echter in onze westerse samenleving te ver van 
ons innerlijk gevoel af komen te staan. Dus antwoorden op de vraag ‘wat is wijsheid’ met ‘ga op je gevoel af’ 
kan niet (meer). Als je je gevoel zou volgen in de juiste omgeving, word je er inderdaad gezonder en gelukkiger 
van. Maar de huidige maatschappij is een verkeerde omgeving.  
Als je iedere dag je gevoel volgt in de verkeerde omgeving – dus in de huidige maatschappij - kun je er op 
wachten dat je je op de lange termijn rot voelt.  
Want de huidige omgeving triggert je instincten. Ik bedoel hiermee onder meer: 
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- Bewerkte voeding zoals pakjes en zakje   
- Kunstmatige koolhydraten zoals brood, pasta, koekjes, vruchtensappen en frisdranken.  
Maar ook: 
- Comfort zoals roltrappen, E-bikes, afstandsbedieningen, auto's en smartphones.  
- Electrostress door mobieltjes en wifi-routers.  
- Verkeerde bacteriën door de bio-industrie en 
overmatig antibioticagebruik in de zorg.  
- Stress  over de hypotheek, kinderopvang of een 
naderende reorganisatie. 
En: 
- Verkeerde mensen om je heen die je tegenhouden 
het goede te doen of juist stimuleren in de 
verkeerde richting 
Dit lijken allemaal los van elkaar staande 
onderwerpen, maar kunnen wel degelijk met elkaar 
te maken hebben. Zo ben ik nooit de anekdote 
vergeten van mijn docent in mijn opleiding tot 
klinisch-psycho-neuro-immunoloog – hier expres 
even met verbindingsstreepjes genoemd, omdat de 
fysiologie, emotie, cognitie en sociale omgeving 
hele duidelijke verbindingen met elkaar hebben. 
Darmen en hersenen beïnvloeden elkaar.  
De anekdote van mijn docent: Vrouw komt bij de 
kPNI therapeut en wil geholpen worden bij haar scheidingsproces. Ze was vastbesloten dat ze wilde gaan 
scheiden van haar man. Therapeut vraagt de vrouw; ‘hoe gaat het met het schijten?’ vrouw kijkt de therapeut 
ongelovig aan. ‘Ik kom niet voor het schijten, maar scheiden’.  De vrouw beantwoord uiteindelijk toch de vraag 
en vertelt dat ze 1x in de 3 weken naar toilet gaat. Ze had een morfine darm en een mega colon (dikke darm). 
Op de vraag wat ze zoal at vertelde de vrouw dat ze heel veel gluten en heel veel kazen (graan- en 
melkproducten) at. Hierop zegt de therapeut: ‘misschien vindt je je man toch nog wel aardig wanneer je kan 
schijten!’ De vrouw is gestopt met brood en melkproducten etc Na 6 weken wilde ze niet meer scheiden, omdat 
ze kon schijten.  
Hiermee is een bewijs dat fysiologische processen de besluitvaardigheid heel erg door de war kunnen brengen. 
Doorgaan of stoppen met de relatie hing dus af van de darmgezondheid. Deze beïnvloedde de emoties, 
gedachten en cognitie van de vrouw.  

 
Innerlijke wijsheid 
Hoewel we eigenlijk niet in de juiste omgeving leven 
denk ik toch dat intuïtie nog steeds belangrijk kan zijn 
in het nemen van het juiste besluit. In elke cel van je 
lichaam ligt een heleboel informatie opgesloten. 
Informatie die je puur met je verstand niet kunt 
bereiken. We kennen allemaal wel het ‘onderbuik 
gevoel’. Deze kan heel positief zijn zoals de ‘vlinders in 
je buik’ bij verliefdheid. Maar kan je ook een 
onbestendig gevoel geven bij het binnentreden van een 
bepaalde ruimte. Je voelt dan dat je die ruimte het 
liefst zo snel mogelijk weer wil verlaten omdat er 
‘negatieve energie’ hangt. Of je voelt de ‘ogen van 
achter prikken’ en weet dat er op dat moment op je 
gelet wordt of over je wordt gesproken. In zulke 
gevallen mag je best op dit gevoel af gaan. Zo heeft je 
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innerlijk enorm veel wijsheid. Deze innerlijke wijsheid heeft mij bijvoorbeeld doen besluiten om een 
belangrijke stap in mijn leven te maken en als zelfstandig gezondheid-therapeut te gaan werken. Ik heb deze 
keuze gemaakt aan de hand van de cursus ‘Innerwise’ die ik heb gevolgd (eerdaags is deze cursus bij ‘Unique 
Therapie’ te volgen). Hierbij heb ik weer geleerd om op mijn intuïtie te vertrouwen. Het werkt eigenlijk net als 
een leugendetector. Je moet wel van hele goede huize komen om die leugendetector van de wijs te brengen. 
Je eigen lichaam brengt je dus niet van de wijs, maar brengt je weer op het juiste pad. Dit vind ik zelf heel mooi 
om te ervaren.  
Dus op de vraag ‘wat is wijsheid?’ zou ik zeggen luister toch in de eerste plaats naar je innerlijke wijsheid en 
zorg tevens dat je omgevings- en leefgewoontes je niet van de wijs kunnen brengen. 
Ik wens u veel wijsheid voor een gezond en gelukkig leven.  
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