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Introducció: 
 
Amb la voluntat de compartir una visió actual del mètode de diagnòstic pel pols, 
generem aquesta trobada amb el desig que les hipòtesis de treball sorgides de 
l’experiència professional i els coneixements adquirits a través de l’Antroposofia 
puguin ser compartits obertament. 
 
El Dr. Paul Nogier (1908-1996) més conegut com a pare de l'auriculoteràpia, va ser 
un reconegut i erudit investigador, científic, acupuntor, psicoterapeuta, 
homeòpata i expert en medicina manual. Nogier Introdueix, associat al fenomen 
auricular cardíac com a fruit de la seva investigació, el RAC (Reflex Aurículo-Cardíac 
o Reacció Autònoma Circulatòria), la denominació obeeix també a l'expressió 
anglesa VAS (Vascular Autonomic Signal) 
 
Associat a les aportacions de Rudolf Steiner sobre el pla i el cos etèric sorgeix 
aquesta hipòtesi de treball a compartir. Per a l'ésser humà amb interès en aquests 
camps, com en el meu cas, resulta sorprenent -en una primera instància- confirmar 
que som l'instrument possible per mesurar, (al marge de les màquines Kirlian o 
GDV) fora del món físic mineral, tot el ambient subtil (Etèric) que ens envolta. 
 
I quan ho fem de forma ètica, és a dir, quan ho fem no per interessos, 
conveniències, o egoismes, ni per importància personal, sinó que ho fem perquè 
ho estimem, perquè -com bé diu Rudolf Steiner- sabem que “no se'ns pot revelar 
allò que no s'estima”, aleshores posem en moviment els patrons de conducta 
impersonals, i és quan estem en disposició d'ajudar al nostre proïsme amb el 
coneixement que “ens flueix”, amb la nostra bona feina, amb el nostre 'no saber' 
que ens porta en escoltar i acollir l'altre, perquè qui no sap ha d'escoltar, buscar, 
investigar… i “deixar-se inspirar”. 
 
Aleshores el nostre pensament, el nostre sentiment i la nostra voluntat tenen 
l'oportunitat de mostrar-se com un instrument al servei per a l'Art de Curar i estar 
en harmonia amb la medicina del futur que no és altra que la medicina personal. 
 
Alfons Vinyals Arnau 
Investigador,  i consultor de salut en Teràpies Naturals Creatives i Energètiques, i en 
Biografia Humana. 
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• Breu memòria constitutiva de l'ésser humà associada a la imatge de l'home que 
Rudolf Steiner ofereix d'acord amb la seva Triformació: Neurosensorial, 
cardiovascular i metabolicomotora. La relació amb les qualitats anímiques. Breu 
abordatge dels cossos subtils. 
 
• Constitució física mineral i l'embolcall etèric. Memòria del pla etèric, el món 
elemental, els quatre èters i el cos etèric humà. 
 
• El sentit del tacte. Breu aportació als 12 sentits. 
 
• Pensament racional i pensament viu. Fotó, ona o partícula. 
 
• El pols com a reflex auricular cardíac (RAC o VAS). Dr. Paul Nogier 
 
• Hipòtesi de treball: La interacció del pla i el cos etèric amb el RAC. Pensar i 
atenció latent. El Rac i la certesa de l'imaginatiu al terapeuta com a mètode de 
confirmació. 
 
• Els aminoàcids i breu memòria de les aplicacions potencials: Essencials i no 
essencials. La seva combinació i el que revelen pel que fa a la persona sotmesa a la 
prova. 
 
• El treball de ressonància amb aminoàcids a través del pols. La coherència del 
resultat i la dificultat de la veracitat del procés. Ús dels filtres d'aminoàcids i la 
ressonància amb el cos etèric de l'ésser humà. Allò objectiu i allò subjectiu. La 
confirmació, la certesa. 
 
• El treball amb altres substàncies. 
 
• Exercicis pràctics i resultats. 
 
 
 
 

Contingut del taller 



 

Alfons Vinyals exerceix com a terapeuta des dels anys 80 del segle passat. Format en 
diverses disciplines, treballa en tractament del dolor amb tècniques de Teràpia Manual, 
Acupuntura i arts cranials energètiques. Part de la seva formació es va generar a 
mitjans dels 80 amb el professorat de l'escola de Bochum, (Alemanya) Dr. Brodde i Sr. 
J.A. Lomba (ACON). Al llarg del temps, mantenint una formació contínua, va obtenir 
un expert universitari a la USC: Universitat Santiago de Compostel·la d’Acupuntura 
Bioenergètica i està format en Medicina Antroposòfica. Va participar durant cinc anys 
a la prova pilot a Teràpies Naturals de la Conselleria de Salut de Generalitat catalana a 
l'Hospital de Mataró (Barcelona). És també consultor en Biografia Humana  
d’orientació antroposòfica a ElementalSalut: Serveis d'orientació de la salut i al  
desenvolupament. 

 

Preu: 140 €. Apunts en format digital inclosos i testers  

Places limitades a 12 persones 

Inscripció 40€.  

Dirigiu-vos al Centre de Fisioteràpia Carla Güibas 

cfisioterapiacarla@gmail.com   

T: 972250745 

Data límit per la inscripció, dilluns 3 d’Octubre . 

Horaris.                                                                                            
Divendres 7 d’octubre: 16:00 a 20:30                                                  

Dissabte 8 d’octubre: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:30                  
Diumenge 9 d’octubre de 09:00 a 12:30 

+Informació:                                                                                                                             
Alfons Vinyals: avinyals.a@me.com 619042636 


