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Het is met veel plezier en een grote eer voor ons om U deze informatie over
de aankomende ECIWO® Geneeskunde Specialisten Training (EGST-4) in de
ECIWOlogie te mogen presenteren.
Vanaf de eerste start in 1973, toen Prof. Yingqing Zhang van de Shandong
University te Jinan, China de ECIWO ontdekte, heeft de ECIWO ®
Geneeskunde zich al experimenterend, ontwikkeld tot een
multidimensionaal studieprogramma, welke geschreven is vanuit onze
ervaringen met geïntegreerde geneeskunde.
Er is momenteel zowel in China als in Europa en Amerika een nieuwe
beweging gaande en groeiende die tracht te komen tot een harmonische
synthese tussen Oosterse en Westerse geneeskunde. “Geïntegreerde
geneeskunde” is de term die momenteel van zich doet spreken, in een
poging de filosofische benadering van de geneeswijzen in het Oosten en de
meer anatomische benadering van de geneeswijzen in het Westen met
elkaar te verenigen.
Biocybernetische Quantum Geneeskunde staat hier voor de geocentriciteit
van de pathologie, waarbij het AARDE-element uit de traditionele Chinese
Geneeskunde (opnieuw) centraal komt te staan. De theoretische basis voor
haar fysiologie ontleent zij aan de Chinese kosmologie en de fylogenetische
embryologie, met als kernthema de ontregeling van het Basis Bio Regulatie
Systeem (BBRS).
In deze brochure vindt U enkele van de basisprincipes en logistieken van
het totale studieprogramma en de perspectieven voor Uw individuele en
professionele carrière. In nauwe samenwerking met de studenten van de
vorige en huidige studiegroepen (EGST- 1, 2 en 3) zal deze aankomende
2-jarige cursus U de mogelijkheid bieden tot het opdoen van diepgaande
ervaringen in de regeneratieve geneeskunde met een gemiddelde
diagnostische precisie bij het gebruik van de 2e Metacarpale van 95,3% en
een therapeutische effectiviteit van 96,9 %. Door z’n grote hoeveelheid
praktische en theoretische informatie zal deze cursus Uw professionele
carrière en Uw TCG praktijk een enorme impuls geven.
Ron Zoet Lic. TCM, BScPT, BScPhEd en Bert Pijnenburg Lic. TCM, M.Sc.

De ECIWO® Geneeskunde Specialisten Training (EGST-4) is het eerste,
complete 2 jarige opleidingsprogramma tot (Allround) ECIWOloog met
aanvullend weekendmodulen programma’s ter bevordering van
differentiatie .
1. Modulaire Opbouw
1A. KOSMOLOGIE Verticale as
2A. EMBRYOLOGIE Horizontale as
3A. ECIWO® Geneeskunde
4A. ECIWO Biologie
5A. ECIWO Theorie
6A. ECIWO Diagnostiek
7A. ECIWO Therapie
8A. ECIWO Tumortheorie
9A. ECIWO Tumortherapie
10A ECIWO Biocybernetica

2. Modulaire Opbouw

data 1e jaar
17/09/2016
08/10/2016
19/11/2016
10/12/2016
14/01/2017
11/02/2017
25/03/2017
22/04/2017
27/05/2017
10/06/2017

data 2e jaar

1B. BBRS en Biocommunicatie
2B. TERREINBEHANDELING en
CONSTITUTIONELE Therapie
3B. ACHT EXTRA-MERIDIANEN
4B. EMBRYO-SYSTEEM dr. Ang
5B. ZANG-FU: Lever & Galblaas en EMBRYO SYSTEEM Acupunctuur
6B. ZANG-FU: Hart & Dunne darm en EMBRYO SYSTEEM Acupunctuur
7B. ZANG-FU: Milt & Maag en EMBRYO SYSTEEM Acupunctuur
8B. ZANG-FU: Long & Dikke darm en EMBRYO SYSTEEM Acupunctuur
9B. ZANG-FU: Nier & Blaas en EMBRYO SYSTEEM Acupunctuur
10B. Examen ECIWOloog
en evaluatie cursus

3. WEEKEND Modulen (2 dagen)
1C. Differentiatiebevorderaars
GEMMOTHERAPIE BASIS
3C. Pancybernetica
MICRO-ACUPUNCTUUR
volgens Ralph Alan Dale
5C. Regeneratiebevorderaars
MINERAAL-GEMMOTHERAPIE
MASTER 2
7C. ECIWO Praktijkdagen

CURSUSLOKATIE:
Campus ICZO Antwerpen
www.iczo.be

BIJ- en NASCHOLINGEN
2C. Differentiatiebevorderaars
GEMMOTHERAPIE MASTER 1
4C. Een nieuwe kijk op Kanker
Met ECIWOpunctuur en
ECIWO differentiatiebevorderaars
6C. ECIWO Iriscopie
8C. ECIWOGRAAF Praktijkdag

INTRODUCTIE
In 1973 publiceerde Prof. Yingqing Zhang over zijn bij toeval gevonden
fysiologische en pathologische overeenkomende gebieden in het menselijk
lichaam en de algemene distributiewet voor deze overeenkomende
gebieden. Deze ontdekking had een directe toepassing in de geneeskunde
en de landbouw tot gevolg.
Prof. Yingqing Zhang van de Shandong Universiteit in China noemde dit het
ECIWO systeem. An Embryo Containing the Information of the Whole
Organism. Zijn ideeën werden ondermeer bekend gemaakt via de drie
wereldcongressen over ECIWO Biologie in 1990 (Singapore), 1992
(Noorwegen) en in 1996 (Los Angeles).

Rond 1995 ontwikkelde Prof. Dr. T.T. Ang uit Singapore een methode op
basis van het ECIWO concept welke bekend staat als het Embryo-Systeem
(E-Systeem) van de traditionele Chinese Geneeskunde en Acupunctuur.

Een ECIWO is een zelfstandig, gespecialiseerd individu, op een specifiek
embryologisch ontwikkelingsniveau, maar tevens een onderdeel van het
lichaam. Een organisme bestaat uit diverse ECIWO’s die zich in diverse
embryologische ontwikkelingsstadia bevinden.
De ECIWO theorie geeft een volledig nieuw inzicht in het organisme.

Het heeft belangrijke toepassingen in zowel de medische wetenschap als de
landbouw wetenschap.
De ECIWO® Biologie is daarmee een nieuwe biomedische theorie,
gebaseerd op de hypothese dat een levend organisme bestaat uit diverse
mozaïeksgewijs gepolariseerde niveau’s, waarvan elk deel een ECIWO is.
Een ECIWO heeft een embryologische totipotentialiteit en bevat de totale
gegevens van het gehele lichaam.

Het verklaart de microsystemen van de acupunctuur (somatotopische
acupunctuur) en heeft er zelfs enkele aan toegevoegd, die een grotere
regeneratieve impuls geven aan het herstel van een organisme, zoals de
2e metacarpaal welke zeer effectief is gebleken in de klinische praktijk.
Een grote hoeveelheid klinisch wetenschappelijk materiaal, waaronder
meer dan 1 miljoen gevalsbesprekingen (casussen) over zo’n 200
verschillende ziektebeelden en uitgebreide klinische studies bewijzen de
hoge medische effectiviteit van de ECIWO diagnose en therapie.
De meervoudige niveau-indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten
grondslag aan een pancybernetische functie.
Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten
van het lichaam en z’n contacten met de omgeving. Dit laatste gebeurd via
het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS) welke het meest oude
informatiesysteem is van de zuurstofademende organismen. Dit leidt dan
tot het versterken van de verzwakte gedeelten van het lichaam via een
feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het
organisme weer opbouwt.
ECIWO® Geneeskunde geeft ons een nieuw,
actuele kijk op vele fundamentele problemen
van de huidige medische wetenschap.

STUDIEPROGRAMMA
Het is een holistisch, multidimensionaal studieprogramma, welke een
synthese vormt tussen de westerse wetenschap en de oosterse filosofie
waarbij we zeer effectieve behandelmethoden en behandelprincipes
hanteren en toepassen, in overeenstemming met de ontwikkeling van de
studenten ten aanzien van de theorie en de toepassingsvaardigheden van
de studenten in de klinische praktijk.
Deze bijzondere cursus over ECIWO biologie, ECIWO theorie, ECIWO
diagnose en therapie is een studie over wetenschappelijke ontdekkingen in
de (medische) biologie met in het bijzonder de ECIWO Acupunctuur voor
diagnose, preventie en therapie alsmede het gebruik van de ECIWO
differentiatiebevorderaars voor het bevorderen van het
regeneratievermogen van het lichaam en de reactiviteit op therapie.
De ECIWO acupunctuur is een belangrijke tak van de ECIWO geneeskunde.
De ECIWO acupunctuur is een medische techniek toegepast op het ECIWO
acupunctuurpunten (acupunctuurgebieden) systeem.
ECIWO acupunctuur is inmiddels al toegepast bij de behandeling van meer
dan 1.000.000 patiënten met gezamenlijk zo’n 200 verschillende
aandoeningen. De gemiddelde effectiviteit ten aanzien van herstel en
vooruitgang van de diverse klachten bedraagt momenteel méér dan 90%.
Veelal met zeer opvallende effecten. ECIWO acupunctuur werd bevestigd en
toegepast door artsen uit méér dan 30 landen.
De theorie van de ECIWO acupunctuur is grondig onderzocht, terwijl de
methode van toepassing ervan redelijk eenvoudig is, maar met een zeer
hoge effectiviteit en rendement. Het zal spoedig één van de meest populaire
vormen van diagnostiek en therapie in de gehele wereld worden. De artsen
en therapeuten die de ECIWO acupunctuur kunnen toepassen zullen hun
medische vaardigheid enorm kunnen vergroten.
De docenten Ron Zoet en Bert Pijnenburg zullen u in deze voor Europa,
unieke ECIWO cursus, kennis laten maken met de theorie en de praktijk van
de ECIWO embryologie, de ECIWO biologie, de ECIWO theorie, de ECIWO
diagnostiek en het gebruik van de ECIWOgraaf, alsmede de ECIWO therapie,
tezamen met een nieuwe visie op het ontstaan van en de nieuwe therapie
op kanker. Eén en ander wordt ondersteund met zeer uniek beeldmateriaal
van Yingqing Zhang zelf uit China.

De regelmatige bijeenkomsten met de gehele groep(10 cursusdagen per jaar)
vormen het hart van de ECIWO® Geneeskunde opleiding tot ECIWOloog.
Zowel aan het begin als aan het eind van de studie-modulen, dragen ze in
belangrijke mate bij tot het op goed niveau kunnen functioneren in de
praktijk als ECIWOloog.
introductie en gebruik van ECIWO materialen
controle voor opgedane ervaringen in vorige module
theoretische overdracht via powerpoint presentaties en filmbeelden
praktische ervaringen via praktijkvoorbeelden en zelfstandig oefenen
presentaties over hulpmiddelen (ECIWOgraaf, BBRS Parallel Acupunctuur,
NES Health systeem, Personal Therapy Device, differentiatiebevorderaars)
Plezier en enthousiasme verkrijgen in de ECIWO studie

De belangrijkste topics corresponderen met de ECIWO biologie, de ECIWO
theorie en de ECIWO diagnose en therapie (ECIWO acupunctuur en ECIWO
differentiatiebevorderaars).
Studiejaar 1: Dit jaar heeft z’n nadruk op kennismaken met ECIWO
biologie, theorie, diagnose (quick diagnosis,
ECIWOgraaf) en therapie (ECIWO acupunctuur,
ECIWO differentiatiebevorderaars).
Studiejaar 2: Dit jaar heeft de nadruk op de ECIWO acupunctuur in
combinatie met het E-Systeem, gevolgd vanuit de
5 elementen, het BBRS (Parallel Acupunctuur) en de ECIWOGRAAF als
diagnosesysteem.
Extra
Los te volgen Moduleweekenden met de verdieping van extra ECIWO
Modulen:
informatie en ECIWO differentiatiebevorderaars, alsmede extra
ECIWO praktijkdagen.
Docenten ECIWO® Geneeskunde

ECIWO docent Bert Pijnenburg:
Bert Pijnenburg, Lic.TCM, MSc

ECIWO docent Ron Zoet:
Ron C J Zoet, Lic.TCM, BScPhEd, BScPT

