
Ruslan: integratief genezen in Sante 
    
 Na een drieweekse artsen conferentie in Denemarken zijn dokter Ruslan en zijn vrouw Rima een paar dagen op bezoek in Nederland.  Jeanique Willems en ik spreken met hen op zaterdagavond 2 juli in Amsterdam.     Ruslan komt uit Kazachstan en woont sinds 2002 in Auroville. Hij werkte zes jaar als arts in het Auroville Health Centre. Op 15 augustus 2015 is de Sante Clinic geopend waar hij werkt aan een experiment integratieve geneeskunde. Auroville als geheel is een laboratorium voor de mensheid, en nu wordt ook in de geneeskunde een experiment toegevoegd: het integreren van de verschillende benaderingen, de allopathische en de alternatieve vormen, voor de beste combinatie behandeling voor ieder mens. Zijn doel is de algehele gezondheid te bevorderen zodat de verschillende gebieden en niveaus van de persoon in harmonie en balans zijn. Dat gaat verder dan de westerse kijk die zich richt op het genezen en herstellen van alleen de ziekte. Deze aanpak is ineffectief bij chronische ziekten en het gebruik van onderdrukkende medicijnen.   Voor de duidelijkheid: de integratieve geneeskunde in Sante wijst de conventionele benadering niet af, noch staat het kritiekloos tegenover de alternatieve geneeswijzen, het combineert het beste uit beide werelden, prefereert meer natuurlijke behandelingen en vermijdt farmaceutische over-afhankelijkheid.   Het team van de Sante Clinic bestaat uit beoefenaren van acupunctuur, traditionele Chinese geneeskunde, westerse geneeskunde (artsen, uroloog en een gynaecoloog) Ayurveda, homeopathie, medische shiatsu, psychotherapie en lifestyle coaching, verloskunde en basis verpleegkunde. Ze hebben een collectief patiënten verslag systeem opgezet, bekijken per thema welke discipline het meest effectief kan zijn, hebben een integratieve patiënten zorg en een interdisciplinair overleg om van en met elkaar te leren en patiënten te bespreken.  



   

    We nemen als voorbeeld kanker. Dat komt ook voor in Auroville. Vanuit een integratieve benadering kun je drie fasen onderscheiden: de preventie, de behandeling en de nazorg. De westerse aanpak is vooral op behandeling en nazorg gericht. Het onderliggende idee van integrale gezondheid is dat het systeem in balans blijft, omdat er dan minder kans is dat je ernstige ziekten ontwikkelt. Dus meer aandacht voor preventie en onderwijs. Zo helpt het als je regelmatig water drinkt met een schijfje ongeschilde citroen erin. En dieet is belangrijk. De integratieve geneeskunde heeft verschillende manieren van ingang, meer dimensies, bijvoorbeeld op energetisch niveau met acupunctuur. Ruslan vindt het belangrijk dat de mens zelf meer deelneemt aan het proces en meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar welzijn en gezondheid. Lifestyle coaches en professionals kunnen dat bij kinderen en volwassenen bevorderen met voorlichting en onderwijs. Dat is wat ze nu willen gaan aanpakken. De Aurovilianen waarderen de integratieve geneeswijze zeer en het team groeit.  En het internationale netwerk groeit ook. Op de Deense artsenconferentie bleek de aanpak van Sante uniek te zijn.  Sante wil verder de condities voor onderzoek gaan voorbereiden.   Wat kan Auroville International Nederland voor Ruslan, Sante en het integratieve experiment betekenen?  
 Sante wil in 2017 een internationale conferentie organiseren over Integratieve Geneeskunde. We kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in contact brengen, bijvoorbeeld een arts die ook homeopaat is, of iemand die onderzoek wil doen, dus zegt het voort..  
 Ze hebben medische instrumenten en machines nodig, die al gebruikt zijn en nog goed functioneren, zoals  1. Een Autoclave, table-top or front loaded, Chamber volume:50-80 liter 2. Een ultrasound scanner machine 3. Voor het Lab: Haematology analyser- 5 part WBC differential count. 4. Voor het Lab: Biochemical semi-automatic analyser-model Microlab 300. 5. Surgical lamps- 2 Nos. Small, mobile type, voor wond zorg en kleine chirurgische ingrepen.   
 En donaties om een You Tube video te maken over “Sante in action”, voor de organisatie van de conferentie in 2017 en voor dingen aan het gebouw, o.a. aanleg van parkeerplaatsen.  



Wil je bijdragen aan dit experiment? Dat kan op verschillende manieren, door bekend making, in natura en via een donatie. Donaties via Auroville International Nederland zijn fiscaal aftrekbaar, vermeld dan Ruslan/Sante bij de overschrijving naar onze bankrekening en uw naam en telefoonnummer.   Rima heeft een reisbureau in Auroville voor reizen in India. En ze organiseert introductiecursussen voor nieuwkomers. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.  Aan het eind van het gesprek deed Jeanique een oefening met ons allen over logosynthesis. We namen een gebeurtenis in gedachten die een bepaalde spanning opriep. De oefening had bij ieder een positief effect gehad “door de dingen op de juiste plek terug te zetten”. Een mooie afsluiting van een inspirerende avond.  Ruslan en Rima hebben enkele dagen bij Jeanique gelogeerd in Amsterdam. Heb je ook een mogelijkheid om als de vraag er is gasten uit Auroville te ontvangen voor enkele dagen? We horen het graag!   Josee, met dank aan Jeanique voor haar aantekeningen    

    

  


