"Waar Oost en West
elkaar ontvnoeten
ín leefwíjzen, wíjsheíd
en ge-neeskunlst"

SIVAS- 3. Aurículotherap[e : eeuwemoude kennis als
ant:w oov^cl op (.moderne) klachten van ïchaavn en geest

PUTTEN

-

Zowel in de reguliere

als in de complementaíre

oftewel alternatieve sector ziln
veel artsên, therêpeuten en
cliënten nog geheel onbekend
met auriculotheràpie, Toch
heeft deze vorm vên therapie
reeds eeuwenlang haar sporen
verdiend. ln combinatie met
polsdiagnostiek, orthomoleculêire
therapie, homeopathie en soms
ook acupunctuur, is het een
therapievorm die nlet alleen
klachten verhelpt, maar ook de
bron ervan opspoort en de totale
mens weer in balans brengt.

Auriculo'is Latijn voor oorsche p.
op het oor ztn reflex 2ones
te vinden van het gehêle
menselijk lichaam; inmiddels
zijn er honderden p!nten
bekend. Door middelvan

wetenschappelijk onderzoêk
worden er nog deeds nieuwe
punten ontdekt. (Bekender zijn
de voetreflex zones), Op het oor
werken de punten krachtiger;
men stjmuleert immers punten
vlakbU de hersenen en het
centrale zenuwste sel, Ook voor
de geestelijke en energetische

balans 2Ín ervele punten, De
behandelingen zÍn dan ook altijd
holistisch, zowel lichaam als
geest worden'gedeblokkeerd',
waàÍdoor de energie weeí kên
gaên stromen en het zelÍhelende
vermoBen gestimuleerd wordt,
De oorsprong van deze therapie is
te vinden in Chine, Tíbet en Japan.
De Chinese

vÍl elementenleer

maakt dan ook onderdeel
uit van de auriculotherapie,
evenals uiteraard het yin/yang
principe. Het unieke is dat ook
de lnd iase/ Ayu rved ische en
later dê westerse geneeskunst
onderdee uit (gingen) maken ván
deze therapievorm, waardoor
een volled ig geheel ontstond dat

het bêste uít alle stromingen in
zich verenigt. Volgens de Chinese
leer zijn blokkades in de ênergiê
(chiof Qi) de diepere oorzaken
van alle klachten. Als deze

bÍokkades via het voelen van de
pols opgespoord en viê stimuletie
met naalden of magneetjes of
kogeltjes opgeheven worden,
vindt eí heling plaats, meestal

ondersteund met kruiden,
Volgens de lndiase leer komen de
klachten voort uit het bewustzijn.
Niet goed om kunnen gaan met
emotieS, waardoor deze zich
vast gaên zetten in het lichaam,
zijn in beide visies de bron van
ziekte. Oe westerse geneeskunst
richt 2ich daaÍentegen vooral op
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het lichamelUke en ziêt klachten
vaak als geiloleerde problemen
van het desbetreffende
lichêaÍn. Behandê1, verwijder
of vervang het ondeugdelijke
onderdeel en voilà, genezing is
(weer) ons deel, ondersteund
door allopathische (reguliere)
chemische geneesmiddelen, die
vaak de symptomen bestrijden en
veelaleen reeks van bÍwerkingen
hebben. ln het westen beschouwi
men het verminderen of
verdwijnen van de klacht als
?enezing'. ln de andêretradities
wordt gezondheid niet alleen

gedêfinieerd als de afwezighêid
van ziekte, maêr ook voora als
in belans en gelukkig zijn, met

viteliteit veerkracht en wijsheid.
Daarbt gaat men ervan uit dat
allês is opgebouwd uit energie;
hêt universum, de ber8en ên
riviêren en dat alles vibÍeert en
bewêegt. Via die allesomvattende
energÍe is alles wat leeft, ook de
mens, verbondên. ook binnen
in ons moet die ênergiê vrij
kunnen stromen. Dus blokkades
moeten worden opgeheven en de

uitgeputte energievelden moeten
worden gevoed, wil er werkelijke
genezing kunnen komen. ln
de auriculotherapie wordt
uit8egaan van regelsystemen
die voortdu rend de cellen
en weefsels herscheppen en
onderhouden volgens bepaalde
regels en wetten, De methoden

bin nen deze therapievorm zijn
er dan ook op gericht dit proces
bijte sturen op êen subtiele
manier (subhêle inierventje). De
reguliere geneeskunst gebruikt
daarentegen vaak middelen die
een fvsische en/of chemische
interactie aangaan. Bjjvoorbeeld
êen levensgevaarlijk Íniddel a s
Zyban, gebruikt door mensen die
willen stoppen met roken. De
auriculotherapie zêt zich niet af
tegen de westeÍse geneeskunst?
die zeker ook zeer waardevolle
bijdragen levert, maar minder
op symptoombestrijding gericht
zou moeten zijn, mei letterlijk
meer bewustzijn. Hiertoe zijn
er veel contacten tussen de
Íeguliere sector en de auriculo
opleiding/ therapeuien en
worden er regelmatig seminars
georganiseerd, die geLukkig ook
steeds meer door de 'regulieren'

n de zestigerjaren werd de
auriculotherapie voor het westen
herontdekt door de Franse arts
Paul Nogier Hij behandelde nogal
veel agrariërs en het viel hem op
dat deze patjênten vêak vreemde
iti:ekens ln hun oÍen hadden.

bleken aangebracht door
hoefsmeden of volksgenezers,
D-^ze

die bij (rug)pijnklachten een
gloeiende pook of visgrêtên
in het oor staken, waarna de
pijn meestal snel verdwêen (en
het oor soms deels ook, mêar
een kniesoor die daarop let...).
Hierdoor gefascineerd begon
hii ?iin onderzoek en ontdekie
alsnelvele punten voor de
mêesi uiiêenlopende kwa en. {ln
recentere oosterse geschrift en
over auricu otherapie duikt
vaak de naam van Nogier op,
geschreven in westers schrift.
Een mooivoorbeeld van hoe
oost en west elkaar ontmoeten).
Tevens ontwikkelde Nogier de
polsdiagnostjek, testen via het
Vasculair Autonoom Signaal
(VAs). Het is cebaseeÍd op het
wêtenschappe ijk onderbouwde
princjpe dat een (sestoord)
veld op het oor een reactie
geeft bil stimulatie (elektrisch,
of via hulpmiddelen als een
puntzoeker, filters, de Heinelamp,

ampullen met stoffen). De
polsslag verflauwt dan even of
valt één oí meeÍdere tellen wes.
Zo kên eÍ onderzoek gedaan
worden middels ditvraag en
antwoordsysteem, waarbij net
a s bij kineslologie het lichêam en

het onderbewuste het antwoord
geven. Auriculotherapie is daarbij
een volstrekt wet€nschappelijk

bewezen methodel Er wordt altijd
dubbeiblind onderzoek gedaan
volgens erkende protocollen.
Bekende artsen uit andere
Landen, o.a. Bahr in Duitsland
en de natuurarts Ton van Gelder
(overleden in 2005)in Nederland,
hebben de methode steeds verder
verfijnd en uitgebreid. Dii leidde
tot de SIVAS methode: Subtiele
lnterventie (lichte prikkêling,
ook van hei energetische en
bewustzijnsveld, dus de aur. en
de chakra's. Het bestaan hieruan
werd dus hiermee (wederoÍn)

wetenschappelijk aangetoondl
lÍnmers, de aura en chêkra's en
hoe het hierrnee is gesteld zijn
meetbaaÍ viê polsdiagnostiek en
diverse huLpmiddelen, m.n. ve e
soorten filiers en het zwart/wit

hamertjeRondom Nogier ontstond een
groep vooraanstaande artsen,
waaronder neu ro ogen, zij
vormden de Groupe Lyonnais
d'Etude Médica es (GLEM)Regelmatig komen zij bijeen om
de nieuwste ontwikkelingen uit
te wisselen. Na het overlijden van
Nogier in 1996 nam zijn zoon het

samengesteld dat ze optimêal
door het ichaaÍn worden
oPgenornen. SanoPharm
ontdektê Ton van Gelder, die
mPi dê7ê middelen wêrkte en
doende was cursussen te geven
in de SIVAS Auricu otherapie. n
1993 startten de cursussen, die
inmiddels geheel (VBAG) oÍ op
onderdelen erkend worden door
de beroepsverenigingen zoals
de VBAG, NWP, VNT en ZHONG.
De cursussen en naschollngen

zijn geaccrediteerd voor de

studiepunten die de therapeut
j.arlijks moet behalen om hierbij
aangesloten te kunnen b ijven.
De broers Kruiniger, directeur
Dick, (50) en manager Michel
(43)van SanoPharm zijn door
nauwe samenwerking met top

-auriculotherapeuten inmiddels

experts in een enorm gevarie€rd

assortiment aan middelen.
Voortdu rend komen er via
uitgebreide research nieuwe
revolutionaire producten bij:
recenielijk midde en tegen kanker
en ovêrgangsklachten. Eén van
de docenten,lean Pierre Rooms
(56) uit België, is afgevaardiede
bij de GLEM en brengt a s zodênig
steeds de nieuwste kennis naar

Nederland. lnformatie vindt
rnen op wwwsanopharm,com
en op www. sivas.nu? waar ook
een patiéntenp atform zalgaan

De auriculotherapie in Nêd€rland
ln ons and is SanoPharm een

verschljnen, a smede een lijsi
van therapeuten- "Pêscoe (doet

vooraanstaand op eidingslnstituut

wereldwijd onderzoek, levert
hoogwaaÍdlge fyiotherapeutische

voor de aurlculotherapie. ln
1976 opgericht in Zwitserland
hie d het zich vooralbezig met
enzymtherapie en ontwikkelde
diverse productlijnen van o.a.
natuurzuivere middelen en
voedingssupplementen, zoals
kruiden, bessen, viiêmines en
mineralen. Deze producten
ziin dusdanis seresearched en
27
k nesio oEie, wintêr 2010

complexmidde en) en Foodstate
(voedingssupplementen), kennen
we a an8 dus het gebruik
is optimaal bekend", aldus
Michel KruinigeÍ. Tevens heeft
SanoPharm het Sanoconcept
ontwikkeld, homeopatjsche
middelen, vee aldruppe s,

Nog weer laier kan het toxisch

worden. Er zijn gelukkig reguliere
artsen en fysiotheraPeuten die
de opleidingen bij SanoPharm

die de meesi uiteenloPende

klachten van lichaam en geest
kunnen helpen genezen HeeL

belangrijk hlerbijziin de cha kra
en energie (Ql)middêlen,
alsmede de druppels voor

ontgifting, die o.a. gebruikt
worden bij de behandeling van
voedselintolerantie. Een vaa k bij
reguLlere artsen nog onbekende
onderliggende oorzaak
van klachten als allergieên,
hooikoorts, reuma, astma,
eczeem en andere huidklachien,
Ínigralne. SanoPharm nam
in 2001 hei bedrijf fUnlvers
over, Leverancier van diversê
apparaten en hulPmiddelen
dle bij de auriculoiheraPie en

acupunctuur gebruikt worden/
zoals de Merid. Dit aPParaat
kan zowel dlagnosticeren en
meten als behandelen via
infraroodpulsen oP de uiteinden
van de meridianen en oP andeÍe

acupunctuurpunten, Hierdoor
ontstaat er vaak direct verlichting
van pijn en meer energie. Via
speciale software worden de
gegevens naaÍ de computer
eestuurd. Door interPretahe van
de grafiêkên wordên oorzêLen van
de klachten en een behàndelPlan
vastgesteld. Ook vervaardigt
SanoPharm naslagwerken,
seminarverslagen en fo ders voor
artsen en Patiênten en heeft men
een boekencollectie met o a de
boeken van Ton van Gelder.

Werkwijze van de
auriculotheraPeut
AuÍiculotherapeuten werken

volgêns vastgestelde
wetênschaPPelijke Protocollen.
Elk middel wordt getesi

via de polsdiagnostiek, dus
voorgeschreven oP het lNDlVlDlJ
en nietop de klacht, zoals de
meeste reguLiere artsen doen
waardoor er iaarliiks zo'n 40 000
mensen in het ziekenhuis
belanden wegens verkeerde
(comblnêtres vàn) Ínedicijnen
Los vàn het onnodiee onsemak
voor de Patiènten zou er een
enorme kostenbesParing
gerealiseerd kunnen woíden oP
hoge losten van de zorg en de
alsrnaa r stijgende Premies van
de ziektekostenverzekeraars.
Maar de wrange werkêlijkheid is
dat de farmaceutische lndustrie
nlet zit te wachten oP teÍende
artsen. want eerst het verkeerde
middel voorschrijven en daarnê
het goede, plus medicilnen om de
bjwerlingen tegen te g;an, dàn
rinkelt de lassa toch meerderê
keren Lp.v. één keer Voeg hierbij
het trieste feit dat de reguliere
arts soms voorschrijft wat goed is
voor zijn bonus en/of goedkoop
voor de verzekeraar en het is
duidelijk dat de arme Patiëni dus
nooit meer zeker weêt of het
voorgeschreven rnedicijn voor
HEM hei juiste is. Éen ander groot
probleem is het vaàl e ndeloos
herha en van recepten zondeí
goede contróle of het nog steeds

werkt- Meestal is het Íniddel,
mits juist voorgeschreven, eerst
therapeuLisch: hei weíkt. Nê een

tijdle woídt hÊt vèal brolo8isch
inert: het doet niets Íneer2a
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volBen. al is hun a.ntal nog
qering, Hêt zou mooL zlln lndlen
polsdiagnostiek en basiskennis
van de energetlsche en
bewLrstzijnsvelden ondeÍdeel zou
sa;n uitma[en van hun oPlêiding
aan de medlsche faculteit, bij
voorkeur in het eerste jaar. Nu dê
mensheid het AquariustijdPerk
inpàát Ên de haÍmonie tussen
oost en west vàsie grond onder
de voeten gaat krljgen, za dit
hopelijk geen utopie blijvenl
zoals elke complementaire
therapeut behandelen
auriculotheraPeuten meestal
Ínensen die in het reguliere
clrcult zijn vastgelopen. lean
Pierre Rooms i"Een mevrouw
verscheen met een terugkerend
carpaaltunnelsyndroom. Het
bleek dat haar hartchakra uit
balans was en na o.a. behandeling
hlervan en het volgen van
meditatiecursussen verdween de
klacht voorgoed. Een achtjarig
meisje dat getuige was geweest
van een inbraak in haaÍ huis
had'onbehandelbaÍe' angsten
Haar baslschakra was uit balans
ook hler waren enkele sessies
voldoende, o.a. via het Plaatsen
van stalen kogêlties in het oor
ldem bijeen mevrouw die een
whiplash had opgelopen. Zij
had een instabiel keelchakra en
gestoorde lever-energie".
De auriculopraktijk in Putten
Kort na het millennium werd

ik benaderd door iemand
dle een kuur had ontwikkeld
om roken tegen te gaan

waarbij auriculotheraPie werd
ingezet. Van oudsher heeft
deze methode veeL resultêat
geboekt bij het opheffen v3n
verslavingen en ontleende
daáraan ook bekendheid. Êr
werden een viertal Punties bij de
oorschelp geplaatst, dle dirêct
de ontwenningsverschijnselen
blokkÊ€rden en tevens rust
8aven, waardoor men meestal
n êen wee[ met roken kon

stoppen Nà een (groeps)sessie
werd er telefonlsche be8eleidlnB
gegeven voor de mentale
herprograrnmering. Want zoals
iedere verslêvingsdeskundige

weet, is de geesteliike verslaving
veel Ínoeilijker weg te kriigen
dan de lichamelijke. Dit was
Ínijn eerlte kennismaking

met auriculotherapje- Het

werkie verblufÍend soed en
het slagingspeÍcentage was

vee hoser dan bij laser of
acupunctuurbehandeling zonder
(veel) beseleidins en middelen
die niets aan het geeste ijke
aspect doen, zoals Pillen of

njcotjnepleisters. Na ca, twee
jaêr Cing ik zelfstandig v€rder
ên is de kuurveêl diepsaander
ontwikkeld. Nu is erveelaandacht
voor het'vastzitten' van de
vêrslaving in het onderbewuste
en testen via po sdiagnostiek wat
de dieper liggende oorzaken van
het roken zijn. Voor ieder individu
verschl end, al zijn er uiteraard
een aantal veel voorkomende
oorzaken. Ook bij dezê kuur wordt
getest wêlke homeopatische
druppels geschikt zljn voor meer
rust en balans. Men krijgt een
recept mee en beslist ze f of
men de druppels gaat nemen.
Tevens kan desge\íenst de
gezonde sigaret ingezet worden,
die bestaat uit zes kruiden die
goed zijn voor de uchtwegen
en dje uiteraard geen nicotine
bêvat. Onbeperkte bêgeleiding
om de'knop'om te krijsen, ook
bu iten kantooruren, aansevu d
met een door miigeschreven
boekje en levenslang garanhe, en
niei op wi skracht sioppen Ínaêr
gaên voor de ECHÍE bêvrijding
staan borg voor een hoog
slagingspercentage. Na êen paar
jêar stê rtte ik met het behandelen
van alcoholverslaafden. Na
behandelins bêhoeft rnen meestal
geen geheelonihouder te worden,
maar leert men normaal omgaan

en geest ontstaan, Recentelijk ben
ik gestart met de Lifewavepads,

plejsters die eveneens het
zelfhelend vermogen stirn u le ren.
Na 20jaar research in deVS, o.a.
met nanotechno ogie (betreft de
kleinste deeltjes) ,ijn er diverse
soorten ontwikkeld die door
een groePje artsen in Nederland

worden geintroduceerd, tegen
pijn en verouderingsklachten,
slecht slapen, vermoeidheid,
overgewicht en voor ontgifting.
Er komen geen lichaêmsvreemde

stoífen in het lichaam en het is
een uitkomst voor mensen ên
kinderen met naaldangst- Meestal
trekt na opp akken binnen 30
seconden de pijn weg, ook bij
ernstige klachten als fanioompijn.

Het aatste jaar kwamen er

Enkele bUzondere casussen: Veel

rêgÊlmatig mensen met een
dubbele, soms zelfs dÍiedubbele
verslavlns (bijv. b owen ofeten
naast roken en drinken). Alsof
de kosmos vond dai lk daar nu
klaar voor was- Uiteraard woÍdt
per individu gêkeken of men
dit aankan. Tevens volgde ik in
2004 de auriculo op eiding en
kwam pijnbestrilding, afs anken,
opspoÍen en opheffen vên
voedselintolêrantie ook in het
'pakket'. Vorigjaar is de Merid
aangeschaft. Ook re atie advies
(specia isme: polyamorie) en
tachyon energie, o.a. voor
ontstoren van apparatuur bij
stra ing. Aangevuld met moxa,
massage, reiki 2 en helend
mediumschap is er een vrij
compleet concept voor lichaam

te hoge bloeddruk die door geen
enkele reguliere behandeling
daalde, daalt wel door
auriculotherapie in combinatie
met Padma 28, een eeuwenoud
Tibetaans kruidenmiddel,
geresearched met de modernste
westerse kennis, (wederom een
ontmoeting tussen oost en westl)
werkt tegen alle ontstekings en

doorbloedingsklachien {ook
êrtrose en reumal), schoont de
aderen op en verlaagt ook het
cholesterol g-êhalte. Wordt mei

vee succes ook doortand- en
dierenaÍtsen toegepast, Eên
echtgenote van een dermatoloog
was de hele reguliere nredische
mol€n doorgeweest vooÍ haar
beenklachien, neuralpaihie.
Het bleek dat zij een mentale
29
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blokkade had, zij kon zichzelf niet
vergeven. Eén enkele behandeling
via het oor met een Periode
chakra en Qi middelengebruik en
zij liep weer met excursies mee,
lk heb grootse p annen om op een

te koop staandÊ camping in het
mooie en rustige buitengebied
van Putten vlak bijde uitgestrekte
bossen een spirituee

/

therapeutisch centrum op te
richten. Een minivorm van bijv
FindhoÍn in Schotland.
Naast voordelige recreahe
kan men hier dan allerhande
behandelingen, therapieèn,
woÍkshops en cuTsussen vo gen.
Tevens worden er sponsors
gezocht om een fonds te vormen
voor hen die de therapie niet
kunnen betalên en het hard nodig
Therapeuten die interesse hebben
om hler activiteiten te ontp ooien
kunnen zich alvast êanme den I
Naar een investeerder om de
camping te kopen wordt nog
naarstig gezocht. De investering
is vrijlaag en de koper woont dan
buitenaf in een vrijstaand huis
rnet inkomstên uit de camping

Voor meer inÍormatie m.b.t. de
praktijk en dit project kan men
bellen naar iel. 0341 491726 of
06 28865212, of mail naar

len.dekker@live.nl.

wwwvers aafdofvrijevosel.nl
(voor e Ínailcontact ultslultend
en.dekker@live.n

gebrulken aubl)

