
 
  
 

 

 

El meu objectiu és portar l’equilibri a la visió 
Això ho treballo amb: 

1) Syntonics 
2) Prismes bessons adaptats a la postura 
3) Entrenament clàssic de Skeffington 
4) Motricitat „Move“ 
5) Què és el més rellevant en la meva primera visita i exploració? 

Preguntes importants, 
• Com corregeixo desplaçaments de la línia mitja? 

• Què faig en un infart cerebral? 

• Quines conseqüències pot tenir una ortodòncia en el sistema visual? 
La meva experiència m’ha ensenyat que és molt important la nostra actitud en 
l’entrenament. És molt més important el Com?Funciona un entrenament, i no el 

Què?S’entrena. 
 
Com trenquem el cercle viciós? Les males notes a l’escola, la por de respondre 
malament... tot allò que pot  bloquejar els comportaments i com a resultat mostra una 
baixa autoestima. 
Molt sovint, els nens  abans d’un exercici diuen „això no puc fer-ho“, aquestes 
afirmacions negatives tenen mala influència al nostre entrenament. 
Per això, cal tenir una nova imatge del món, on la nostra consciència estigui al centre. 
Tal com diu Ulrich Warnke ( físic quàntic) : „Les creences i els sentiments 

construeixen la nostra realitat, penseu en l’efecte placebo“ 

Aquests raonaments mil·lenaris m’ajuden a treballar amb els nens. La física quàntica em 
dona solucions al meu treball diari. 
Tor això i més voldria compartir amb vosaltres. M’encanta compartir els meus 
coneixements amb col·legues que estiguin oberts a noves idees. 
 

FINALITAT Curs de Formació Especialitzada 
 

Visió en Equilibri 

7 i 8 d’abril 2018 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

Carrer Violinista Vellsolà, 37, 08222 Terrassa. Barcelona 
 

Idioma:  Alemany amb traducció simultània 

 

Durada: 13 hores lectives 

                              Dissabte 7 d’abril            Diumenge 8 d’abril                    

                              Matí de 9 a 14 h                  Matí de 9 a 14 h  
                              Tarda de 15 a 19 h 

                                                  

                                                     Organitza 

La important relació entre  

Visió, Postura i Emoció(Syntonics) 

 

Preu, inclou esmorzars i dinar del dissabte! 

 Associats a l’ACOTV i estudiants Grau ...... 350 € Després del 21de febrer 370 € 

 Amics de l’ACOTV............................................390 €     “                   “        410 € 

 No associats a l’ACOTV................................475 €    “                    “       495 € 

 Associats a AEOPTOMETRISTES o SIODEC, 20% de descompte sobre el  preu 
dels no associats             

                 Inscripcions  al web de l’ACOTV 
 
Si estàs pensant associar-te a l’ACOTV o fer-te AMIC aquest és un bon moment. Visita l’apartat 
Associa’t del nostre web on trobaràs tota la informació o truca’ns al Tel. 601601381 i podràs 
beneficiar-te de preus especials. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 

Des de 2015 està investigant en un  estudi amb finançament Europeu i del 
ministeri d’educació i ciència de Mecklenburg-Vorpommern (el Bundesland al 
que pertany). 
El seu estudi lliga l’estrella de Van Orden, Syntonics i el desplaçament de línia 
mitja, el seu objectiu, és lligar la visió perifèrica i la central, estimulant Parvo i 
Magno alhora. 
 

 

 
� Com funciona el procés de la Visió?   
Podem creure als nostres ulls? 
Veiem només amb els ulls? 
Desenvolupament visual en els primers 7 anys 
Bases per al procés d’aprenentatge 
Per què hi ha problemes de desenvolupament visual? 
Mesures de les capacitats visuals 
Mesura de la freqüència cardíaca per controlar l’estat del SNA 
 
� „Visió en equilibri“ Visió , postura i les seves relacions 
Entrenament motriu i de desenvolupament. 
Com es pot corregir el desplaçament de línia mitja? 
Que passa en un desplaçament de línia mitja? 
Arma secreta „VIPS“ per a nens amb problemes de lectoescriptura = low 

archiever( memòria baixa). 
Millor treball del sistema central/perifèric amb VIPS 
Marxa de puntetes i VIPS 
VIPS i visió esportiva 
Optometria comportamental i ATM (trastorn a l’articulació de la mandíbula) 
Disfunció craneu mandibular (CMD) 
El model dels quatre cercles de Skeffington 
 
� Lluita i fugida, reacció del SNA Syntonic 

 
� Syntonic 
Variabilitat cardiovascular i influència a l’estat ANS 
Exemple d’utilització Syntonic en nadons. 
 
� Objectius d’un entrenament auditiu 
1 exemple d’ús 
 
� Entrenament Visual després d’un infart cerebral/ 

Traumatisme cerebral 
VIPS i Stntonics 
Prismes parcials per a sacàdics, entrenament d’hemianòpsia 

 

 
 
 
 
 

 

� Utilització per a ATM ( Disfunció de la mandíbula)  
Camp magnètic i Syntonics 
� Presentació d’un nou mètode per a estimular Parvo i Magno 
El meu propi estudi sobre Syntonics 
Valoracions de l’estudi 
Desenvolupament propi 
Em pinto el món tal i com m’agrada 
Banc digital de dades optomètriques guia i preparació de les dades 
rellevants per a un estudi científic 
Visió de futur de l’Optometria Comportamental 

 
� Teràpia Visual i Emoció (Física quàntica)  

La percepció/emoció també ens ajuda a veure, i/o entendre el món. 
Els conceptes visuals han d’estar associats a conceptes de coneixement, i 
tots tenen una experiència emocional. 
Física quàntica i teràpia visual. 
Com podem plantejar un entrenament visual per a que tingui èxit. Augment 
de l’energia vital. 
 
 

PROGRAMA 
 

PONENT 
 El  ponent serà Hartmut Karl 

Wander Optometrista i audiòleg, va 
estudiar a la Beuth Hochschule a Berlín 
(Universitat d’Optometría de Berlín). 
Dirigeix la seva pròpia cadena d‘òptiques 
i una consulta de teràpia visual a Neu 
Brandenburg (Alemanya). 
Fellow de BOAF i del College of 
Syntonics. Membre del comité científic 
del ZVA( Zentral Verbandt 
Augenoptiker: equivalent al Col.legi 
d’òptics a Alemanya).Membre de la junta 
directiva de la BOAF. 
 


