Sinds 1992

Cursusgegevens
Locatie
SanoPharm Trainingscentrum
Prins Hendrikweg 2
3771 AK Barneveld
Telefoon
Fax		

0342 - 420714
0342 - 420646

Tijdsduur
Vrijdag van 10.00 – 16.30 uur
Kosten
e 795,00 De kosten zijn inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een lunchbuffet.

Data
Zie voor actuele cursusdata de
website.
Docenten
Voor uitgebreide informatie over
de docenten verwijzen wij u naar
onze site: www.sanopharm.com of
www.sivas.nu
Accreditatie
Toegekend door o.a. VBAG, LVNG,
FAGT en NWP.

SanoPharm is geregistreerd bij het “Centraal Register Kort Beroepsonderwijs”.

Opleiding

SiVAS®-Polsdiagnostiek
Uniek
Compact
Direct toepasbaar

Snel
Betrouwbaar
Wetenschappelijk

Wilt u zich aanmelden?

Ga naar http://www.sanopharm.com/educatie om het inschrijfformulier te downloaden of vraag het telefonisch aan.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en een factuur.
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, bent u verzekerd van deelname.

Start

Ton van Gelder
Over het VAS

“

Het VAS is wat mij betreft het instrument bij uitstek om de
interactie tussen de verschillende domeinen het best te
kunnen waarnemen. Ik heb nog niets beters gezien.
Het VAS is zowel interactief als objectief, en dat is een
groot voordeel. Ik ken geen enkele andere diagnostische
methode die beide in zich draagt. Bovendien werkt het VAS
snel. Je communiceert veel directer met iemand.

100% natuur. 100% puur.

september.
in!
Schrijf je nu

(1943-2005)
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Polsdiagnostiek in de praktijk
Voor artsen, fysiotherapeuten en natuurgeneeskundigen

SiVAS

Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

SiVAS-Polsdiagnostiek
Volg nu de opleiding SiVAS-polsdiagnostiek. Ontdek de mogelijkheden
van de polsdiagnostiek en van de integrale benadering van het
SanoConcept.

Subtiele interventie d.m.v. het Vasculair Autonoom Signaal
SiVAS (Subtiele interventie d.m.v. het
Vasculair Autonoom Signaal) vormt
een unieke en beproefde combinatie
van polsdiagnostiek met een
geïntegreerd assortiment energetische
gezondheidsproducten.
Met de pols van Nogier (VAS) hebt u
als therapeut de mogelijkheid om de
interactie tussen psychische, emotionele
en somatische problemen te verklaren.
Tevens kunt u verstoringen van de
energetische verhoudingen in lichaam
en psyche waarnemen en gunstig
beïnvloeden.
In 1967 ontdekte de Franse arts en
ooracupuncturist dr. Paul Nogier dat een
lichte aanraking van een pathologisch
punt op de oorschelp een voelbare
verandering aan de polsslag van de
patiënt veroorzaakte. Raakte hij de
oorschelp op een andere plaats aan dan
gebeurde er niets met de polsslag.
Nogier noemde dit verschijnsel het
Vasculair Autonoom Signaal (VAS).
Het VAS is een vegetatieve
reproduceerbare reflex op aanraking of
andere prikkels. Met het VAS kunt u op
verschillende niveau’s diagnosticeren:
• psychovegetatieve of chakra-niveau
• energetische niveau
• fysieke niveau
• toxinentest
• geneesmiddelentest
• therapiecontrole

SiVAS is een geregistreerd merk van
SanoPharm Nederland bv.

SanoConcept is ontwikkelt door de
Nederlandse arts Ton van Gelder en vormt
een geïntegreerde benadering vanuit de
Westerse en Oosterse geneeskunde.
Samen met de SiVAS-polsdiagnostiek
vormt dit model een effectieve combinatie
voor subtiele interventie bij het behandelen
van patiënten met aspecifieke en vooral
emotionele klachten.
Met SiVAS en SanoConcept slaat
u als therapeut op beproefde
grondslagen nieuwe wegen in. U breidt
uw diagnostische en therapeutische
mogelijkheden aanzienlijk uit en zult
daarmee uw patiënten effectiever en
sneller kunnen helpen.
Het blijkt dat de praktijkgerichte aanpak
met directe feedback serieuze therapeuten
nuttige handvatten geeft bij het uitoefenen
van hun praktijk.
Daarom is dit een gelegenheid die u niet
mag laten lopen. U leert in tien dagen tijd
de fijne kneepjes van de pols van Nogier
(VAS) en de interactie tussen het Westerse
fysieke domein of niveau en de Oosterse
energetische en persoonlijkheids- of
psychovegetatieve niveaus.
In dit geïntegreerde model spelen de
chakra’s een sleutelrol.
Docenten
Dianne Sommers, acupuncturist
Petra Lambert, GZ psycholoog
Hans Bolck, fysiotherpeut, acupunturist
Roberto Promes, fysiotherpeut, auriculomedicinea
Voor uitgebreide informatie zie
www.sanopharm.com of www.sivas.nu

Leerdoelen
Basisprogramma
Graad 1
Dag 1 - Het VAS
De aura, de lagen, structuur en energie.
Medicijntesten, het voorschrift, het gedrag van
medicijnen, het vervolgconsult.
Diagnostiek en therapie van de fysieke laag.
Demonstraties, voorlopig protocol en
oefeningen.
Dag 2 - Oscillaties
Aspecifieke en specifieke stressreacties.
Stress en verminderde belastbaarheid.
Instabiele chakra’s, klinische betekenis,
diagnostiek, therapie.
Demonstraties, voorlopig protocol en
oefeningen.
Dag 3 - Medisch chakramodel
De chakra’s: principes en diagnostiek.
Klinische betekenis en behandeling.
Demonstraties, voorlopig protocol en
oefeningen.
Dag 4 - Energie en emotie
De zeven energievelden: principes en
diagnostiek. Klinische betekenis en
behandeling.
Het basisprotocol.
Demonstraties en oefeningen.

Immuunsysteem
Graad 2
Dag 5 - Speciale onderzoekstechnieken
Sneltesten, versterkers.
Onderzoek in moeilijke omstandigheden.
Pathologie en verlaagde belastbaarheid.
De resonantietest. Het Oscillatiefilter.
Sneltesten van het basisprotocol.

Dag 6 - Voedingsintoleranties
Voedingsintoleranties
Diagnostische principes
Het DesensPro-programma.
Demonstraties, voorlopig protocol en
oefeningen
Dag 7 - De Intoxicaties
Diagnostiek en behandeling van de
belangrijkste v erdere intoxicaties.
Geopathie, hormonale belasting, trauma,
endotoxinen, infecties. Klinische betekenis,
diagnostiek en behandeling.
Het aspecifiek openen van de chakra’s.
Intoxicatieprotocol. Demonstraties en
oefeningen.

Psyche
Graad 3
Dag 8 - Aanleg en psyche
De drie lichamen - aanleg en psyche
Het causale-, mentale- en het voedsellichaam
Onderzoek causale-, mentale- en het
voedsellichaam
Indicaties voor Onderzoek
Demonstraties, voorlopig protocol en
oefeningen.
Dag 9 - De Mentale velden
De drie mentale velden.
Diagnostiek en behandeling.
Speciale filters en de sneltesten.
Het specifiek openen van de chakra’s.
Klinische betekenis.
Demonstraties, voorlopig protocol en
oefeningen.
Dag 10 - Het Basisprogramma uitgebreid
Sneltesten en versterkers
Het 7-kleurenfilter en de chakra’s.
Specifieke mentale problemen. Klinische
betekenis.
Demonstraties, eindprotocol en oefeningen.

SanoConcept
Tijdens de opleiding worden behandelprotocollen besproken met gebruikmaking van energetische producten uit het SanoConcept. Deze producten zijn essentieel voor de behandeling.

