TON VAN GELDER:
EEN ENERGETISCHE
Dt]IZENDPOOT
De kloof tussen regullere en alternatieve geneeswiizen is groot, maÀÍ zo nu en dan worclt er tussen deze twee gebleden een brug geslagen door mensen met een onclerzoekencle geest, clie na
hun reguliere -, biivoorbeeld artsenopleiding, vercler durven te kiiken dan hun vakgebiecl. Roy
Martina en lrene Hlll zlin daar mooie voorbeelden van en ook Ton van Gelder, die we voor clit artlkel opzochten, is na ziin aÉsenopleicling een geheel eigen weg gegaÀn. De overeenkomst tussen
deze <Irie mensen is het inzicht dat alles in het leven draalt om energie en resonantie en ook clat
storingen claarin kunnen leiden tot klachten en zlekten. Het gevolg is dan ook geweest, blj alle
clrie, clat zij hebben gezocht naar methotlen om cleze energieën -in en om het menseliik lichaamte meten en daarveruolgens micldelen bii te zoeken clie deze storingen kunnen opheffen.

Bij Ton van Celder lijkt het zo te
werl<en clat hij ell< bestucleerd en

uitgewerl<t onclerwerp omzet in
boel<en, publicaties en cursussen,

wat inmiddels is uitgegroeicl tot
een respectabele liist: na zijn artsenopleicling studeerde Ton l(orte
tijcl filosofie en werkte bij de
Daniël den Hoecll<liniek, gaf anatomieles aan cle Hogeschool van
Rotterdam, vercliepte zich in de
acupunctuur (,,een leul<e en spannencle tijcl") en volgde de opleiding homeopathie bij cte VHAN.
Einct '76 gaf hij ziin werk in cte kliniel< op en vercleelcle zijn clagen
tussen lesgeven en zijn (consultatieve) pral<tijk in acupunctuur,
homeopathie en ooracupunctuur.
De ooracupunctuur was inmidclels
zijn specialiteit geworden, waarover hij clan ook maar liefst clrie
boelcen schreef. Behalve cle
Chinese geneesl<uncle trok ook cle

lndiase cultuur zijn aanclacht; hij
leerde meclitatietechniel<en en
ging net zover cloor tot hij
Avatarmaster was. Uiteraarcl geeft
hij daar nu cursussen in. Ton zegt
over de achtergroncl hiervan:
,,Avatar is de erfenis van
Boeclclha. De weg naarverlichting

worclt beschreven als strategie,
maar de structuur, de frequentie
ervan is niet cluicleliik. Een
Amerikaan heeft een eigen trainingsschema gemaal<t, waarmee
je in ongeveer acht clagen een
verlichtingservaring kunt hebben.
Voor mij ging er in ell< geval een
werelcl open. De methocle zit slim
in ell<aar, daardoor werl<t het.
Later merk je dat een aantal
aspecten cloorsijpelt in het werk

Gelder de gronclslag voor de
SIVAS-methocle (Subtiele

lnterventie Vasculair Autonoom
Signaal) waarover hij het volgencle zegt: ,,lk was er inmiddels van
doorclrongen dat er in en roncl het
lichaam energieën zijn clie vatbaar
zijn voor allerlei storingen. De
Fransman Nogier (grondlegger

van cle westerse ooracupunctuur)
heeft in 1967 helVasculair
Autonoom Signaal ontclekt;

clat je cloet' '.

Een heel ancler (en eenvoucliger)

verhaal is het boek'Energetische
Meclitatie ('Moeiteloos leven met
stromende energie') clat Ton in
1997 schreef en waarvan cle tweecle drul< nu in de winkel ligt. In ctit
boel< beschriift hij op glashelclere
manier hoe je je energie l<unt
beheren en claarmee jezelf in
balans l<unt brengen. Geen zweverige verhalen maar een serie

oefeningen voor eigentijdse
Westerlingen die, zonder zich al te
veel in cle achtergronden te moeten verdiepen, stapsgewiis kunnen leren mediteren en het
lichaam energetisch oplaclen. In
cle periocle '85-'95 legcle Ton van
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d.w.z. het cloor miclclel van een
veranderende polsslag meet- en
voelbaar maken van energetische
storingen. Daaruit volgt dat je ool<
andere impulsen van buitenaf kunt
meten, zoals middelen clie cleze
storingen kunnen opheífen. ln het
begin maakte ik cleze miclclelen,
(bi.ivoorbeelct nosoclen) zelf, maar
clat was een tijdrovende en kostbare aangelegenheicl. Sanopharm
stelcle mij in cle gelegenheicl om
stanclaarclmiddelen te ontwikl<elen clie zij in productie namen.
Daarin is informatie uit de
Westerse, de Chinese en Incliase
geneeskuncle gecom bineerd,
waardoor een uniel<e behandelmethode ontstond. Het testprotocol van cte VAS is overigens ontwikkelcl in Neclerlancl en wordt
momenteel ook in het buitenlancl
gehanteercl.
Dit alles tezamen heeft geleicl tot
het SanoConcept. SanoConcept
bestaat uit een set middelen die
op energetisch niveau ingrijpen.
Een uitgebreicle behancleling van
cleze midclelen vormt het sluitstul<
van mijn boel< over energetische
meclitatie, omdatje door de oefeningen met ondersteuning van
cleze miclclelen de chal<ra's l<unt
openen. De VAS-test is overigens
ook uit te voeren met een computer; cloor de manuele - en computertesten met ell<aar te vergelijken
komt men cloorgaans tot een
score van 9Oo/o" .
Overboclig te zeggen dat zo'n
methocle vooral wetenschappeliil<
ingestelcle artsen interesseert (het
is immers aantoonbaar). Volgens
Ton van Gelcier is de VAS nog
steecls een'cloktersding', alhoewel steeds meer gezondheidstherapeuten cte SIVAS-opleiclingen
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volgen.
De opleicling clie in het leven is
geroepen cloor het Instituut voor

Energetische Geneeswijzen (van-

zelfsprekend opgericht cloor Ton
van Gelder), is onclervercleelcl in
een A-, B- en C-gecleelte en cluurt
in totaal ongeveer twee jaar.
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Binnen clit instituut worclt verder
alle werl<ervaring verzameld en

worden nieuwe ontwil<kel ingen

Volgens Ton staat die lachencle
Boedclha voor gelul<l<ig-zijn en vrij
van Iijclen.

gecoórdineercl.
Behalve ziin drul<l<e pral<tijk aan cle
I(ralingseweg in Rotterdam heeft
Ton een wel<eliil<se column in het
Rotterclams Nieuwsblad en een
column krijg ie alleen als je iets biizonders te melclen hebt! Deze artikelen zijn van een clusclanig
niveau dat het te hopen is dat ze
nog eens gebunclelcl worden in
een boel<. Een schitterend onderwerp dat hij daarin onlangs behandelcle was 'De lachende
Boeclclha'. een voorproef,e van
het boek waar hij momenteel aan
werkt. Hierin vercliept hij zich in
cle Boeclclha-beelclen, waaryan er
vele uituoeringen in de handel
zijn. Hij spreel<t in het artil<el zijn
voorl<eur uit voor cle dikke vetzak,
die breecluit zit te lachen en niet
voor de serieuze uifuoering van
Boeclclha in meclitatiehoucling.

Zijn anclere boel< 'Energetische
meclitatie' zal hij binnenl<ort uitwerl<en tot een cursus. Verder
geeft hii een internationale cursus
in ooracupunctuur aan het Chinese
Medical Centre in Amsterdam, is
onclerwijscoórcli nator en docent
bij cte Necterlanclse Artsen
Acupunctuur Vereniging, voorzitter van cle International
Association for Auricular
Meclicine, enz. enz. Er schijnt
geen einde aan deze lijst te

komen.
Tot slot stelt Ton, terwill ook hii
ervan overtuigcl is clat energetische geneeskunde de brug is clie

het stoffelijke met het onstoffelijl<e
verbindt. dat de basis van ziin
werl< het'ctoktersciing' blijft .
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