Auriculotherapie
			Ooracupunctuur volgens Nogier

O

p een compacte en praktijk gerichte
cursus van 4 lesdagen slagen Bruno &
Ingeborg erin om een afgewerkte opleiding
Auriculotherapie te brengen, inclusief de
onontbeerlijke 3 fasen theorie van Nogier’s Auriculomédecine (op basis van de
3 embryologische weefsels), welke hier
duidelijker en eenvoudiger voorgesteld
wordt, zonder ingewikkelde of wazige
interpretaties. Jarenlange ervaring met dit
systeem garandeert de effectiviteit van de
praktische toepassing.
Auriculotherapie kan gebruikt worden
als een op zichzelf staand systeem of als
aanvullende methode voor de acupuncturist, osteopaat, fysiotherapeut of arts die
zijn praktijk wil verrijken met een snelle en
efficiënte therapie.
Zij kan ingezet worden bij vele diverse
functionele klachten, al dan niet in combinatie met andere therapieën. Hieronder
een reeks indicaties, te beginnen met de
meest courante:
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• Traumatische pijnen (recente) behoren
tot de beste indicaties, het resultaat is
dikwijls snel en spectaculair: contusies,
verstuikingen, luxaties, bot-, ligamenten spierletsels enz. waaronder ook post
chirurgische pijn, stijfheid en ankylose.
• Gewrichtspijnen van artrose en artritis en
hun secundaire klachten (zoals bv. hoofdpijn, vertigo of hartklachten ten gevolge
van cervicartrose).
• Trofische stoornissen die met voorgaande
klachten gepaard gaan (bv. Froze Shoulder). Auriculotherapie kan ook het herstel
van weefsel- en botletsels activeren.
• Andere pijnen, paresthesie, zenuwpijnen
(zoals sciatica, cervicobrachialgie herpes
zosterpijn, fantoompijn).
• Functionele bloedsomloopstoornissen,
lokaal of algemeen (arteritis en veneuze
stoornissen, maar ook hoofdpijn)
• Interne functiestoornissen (dyspepsie,
constipatie, colitis, astma, beklemming,
hartstoornissen, urinaire stoornissen, ...).

• Klachtenpatronen met interne-externe
relatie (zoals bv. gevoelige darm met lage
rug klachten, gynaecologische problemen
met sacro-iliacale pijn, galblaas en lever
stoornissen met nek- en schouderpijn etc).
• Hormonale ontregelingen (hypofyse,
bijnier, schildklier, genitale functies etc).
• Algemene stoornissen zoals terreindeficiënties bij artrose en artritis, neurovegetatieve ontregelingen, insomnia, chronische
vermoeidheid, nervositeit, gevoeligheid
voor stress, allergie, ...).
• Motorische neurologische functiestoornissen: contracturen, bevingen, parese en
paralyse van centrale of perifere oorsprong
(voor zover ze omkeerbaar zijn en liefs
recent).
• Acute en chronische ontstekingen (o.m.
via de bijnierfunctie).
• Psychosomatische en psychische klachten (depressiviteit, burn-out e.a.).

Programma
Basisbegrippen, voorstelling van de methodologie en detectietechniek.

Bruikbare breinfuncties en specifieke functies in Auriculotherapie

Topografie op de oorschelp in overeenkomst met de embryologische weefsels

Projecties en lijnstructuren, oorzones,
meester-punten

Mesoderm:
• het locomotorisch apparaat + toepassingen
• het uro-genitaal stelsel + toepassingen
• het hart- en bloedstelsel + toepassingen

De Auriculomedecine naar Nogier,
revisited: de “drie fasen”, vereenvoudigd
concept en praktische toepassing.

Endoderm:
• het ademhalingsstelsel + toepassingen
• het verteringsstelsel + toepassingen
Ectoderm:
• het zenuwstelsel + toepassingen
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Van symptoombehandeling naar terreinbehandeling
Onderzoek- en behandelingsmethodes,
algemene indicaties en contra-indicaties
Bijzondere indicaties met behandelingsvoorstel.

