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INTERNATIONAL POSTGRADUATE MEDICAL TRAINING

Vzdělávání v antroposoficky rozšířené medicíně

International Postgraduate Medical Training

Již popáté srdečně zveme všechny zájemce o antroposofickou
medicínu a hlubší pohled na lidské zdraví na vzdělávací týden IPMT
(International Postgraduate Medical Training) do Českého Krumlova.
Hlavním lékařským tématem tohoto ročníku bude podstata a smysl
onemocnění zvaného rakovina. Jak tuhle nemoc dnešní doby chápe
antroposofie? Jaké terapeutické možnosti přicházejí v případě rakoviny
v úvahu? Co je principem terapie využívající preparáty ze jmelí? —
Podobně jako většina chorobných procesů přítomnosti souvisí projevy
této nemoci úzce s naším sociálním prostředím. Zde se dotýkáme
základní otázky po profesním a společenském úkolu člověka. Jakou
odpovědnost za lidské zdraví nesou architekti, zemědělci, ekonomové,
pedagogové, kněží a další povolání? Co to vlastně znamená – povolání?
Jak můžeme společně pracovat a léčit? V průběhu interdisciplinárních
seminářů a exkurzí (podnikatelský projekt, biologicko-dynamický
statek, architektonický projekt) se budeme zabývat vztahem různých
profesních oborů k medicíně a zaměříme se na souvislosti mezi
člověkem, půdou, technikou, penězi a mocí, na jejich duševně-duchovní
rozměr a ozdravný či chorobný potenciál.
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Vzdělávací koncept IPMT je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Obsah, tlumočený do češtiny, němčiny a angličtiny, je určen zejména
všem, kdo se zabývají lidským zdravím, letos ale také se zvláštním
ohledem na pedagogy, léčebné pedagogy, architekty, zemědělce
a kněží. Srdečně vítáni jsou i studenti souvisejících oborů s dosud
nedokončeným vzděláním! Program je členěn do interdisciplinárních
i jednooborových skupin (viz tabulka s přehledem programu).
Přednášejícími jsou mladí i zkušení odborníci z celé Evropy.

Příjemce:
Banka:
Číslo účtu:
Kód banky:

www.ipmt.net

Místo konání:

Městské divadlo, Horní Brána 2, Český Krumlov
ZŠ Linecká, Linecká 43, Český Krumlov

Cílová skupina: L
 ékaři a další medicínské profese, farmaceuti, terapeuti,
specialní pedagogové, učitelé, další profese s přesahem
do oblasti zdraví a studenti všech těchto oborů
Cena: 	kurzovné: 4 200 Kč, zvýhodněné kurzovné (pro
studenty* a důchodce): 1 200 Kč
Kde se přihlásit:	Použijte prosím přihlášku na naší webové stránce
www.ipmt.net. Tam také najdete všechny další informace.
Organizuje:

Sdružení pro antroposofickou medicínu
U Libeňského pivovaru 3, 180 00 Praha 8

Termín přihlášek a plateb: od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014

Způsob platby:
Sdružení pro antroposofickou medicínu
Fio banka
2000298838
2010

Identifikace platby: Do „informace pro příjemce“napište prosím
„IPMT, Vaše jméno a příjmení“
* pro důchodce a studenty denního prezenčního studia do 26 let s platným průkazem o studiu

Děkujeme podporujícím a sponzorům

Lékařské umění na základě poznání světa a člověka

ZŠ Linecká, Linecká 43
Městské divadlo, Horní Brána 2
jiné prostory – bude upřesněno
Změna programu vyhrazena. Jazyky: němčina, čeština, angličtina – překlad zajištěn.
Sobota
16. 8. 2014

Příjezd,
čas na prohlídku
města a okolí

12:00 – 14:00
Registrace
v ZŠ Linecká

Neděle
17. 8. 2014

Pondělí
18. 8. 2014

Úterý
19. 8. 2014

Středa
20. 8. 2014

Čtvrtek
21. 8. 2014

Pátek
22. 8. 2014

Sobota
23. 8. 2014

8:30 – 9:15

Základní elementy léčebné eurytmie, gesta barev, sociální eurytmie / Hana Giteva

8:30 – 9:15 Eurytmie

9:15 – 10:45

Zážitkové exkurze
(dle výběru)

Práce ve skupinách:
Goetheanistická cvičení k prohloubení porozumění přírodě, vesmíru a člověku
(Úvod – Philipp Busche)

1. biologickodynamický statek
(zemědělství)

9:15 – 10:45
Shrnutí práce
ve skupinách

PŘESTÁVKA NA KÁVU / ČAJ

2. pekárna
(sociální trojčlennost)

PŘESTÁVKA

11:15 – 12:45

Práce ve skupinách:
Práce s textem z knihy Rudolfa Steinera a Ity Wegman:
„Základy pro prohloubení lékařského umění“, kapitola XIV.: „O terapeutickém způsobu myšlení“

3. mlékárna
(organická
architektura)

POLEDNÍ PŘESTÁVKA
15:00 – 16:30
Přednáška (i) pro veřejnost:

Zdraví není zboží:
Vztah lékaře a pacienta
jako ústřední motiv
medicíny
Peter F. Matthiessen

15:00 – 16:15

Architektura a lidské zdraví – Organické utváření prostoru a stavba budov / Oldřich Hozman
Úvod do léčebně-pedagogické diagnostiky a terapie / Wilburg Keller-Roth
Základní prostředky antroposofické medicíny / Herwig Judex (pouze pro farmaceuty)
Od diagnostiky podle bytostných článků člověka k terapii – Praktické základy pro každodenní práci na klinice / Philipp Busche
Výukový modul Akademie Miloše Brabínka / Martin-Günther Sterner (jenom pro členy Akademie M. Brabínka)
PŘESTÁVKA NA KÁVU / ČAJ

VEČERNÍ PŘESTÁVKA 16:45 – 18:00
18:30 – 19:30
Zahájení IPMT
Představení lektorů
a účastníků

VEČERNÍ PŘESTÁVKA
19:30 – 20:00

20:00 – 21:15
Slavnostní zahajovací
koncert

Základy antroposofické medicíny / Adam Dobrylovsky, Johannes Weinzirl
Zemědělství a lékařství – Výživa jako dárce zdraví / Ralf Rössner
Kovy – Nauka o člověku a terapie / Philipp Busche
Podstata a terapie nádorových onemocnění (z lékařského a sociálního pohledu) / Martin-Günther Sterner
Smysl spolupráce lékaře a kněze (pastorální medicína) / Tomáš Boněk, Michaela Glöckler

20:00 – 21:15

Zpětný pohled na uplynulý den
Člověk – Země – technika – peníze – moc:
Patologické a terapeutické impulzy v současném společenském životě
Michaela Glöckler

20:00 – 23:00
Slavnostní
závěrečný večer

11:15 – 13:00
Souhrnné zakončení
pěti let IPMT a výhled
do budoucnosti,
předávání potvrzení
o účasti
PŘESTÁVKA
14:00 – 15:30
Přednáška (i) pro veřejnost:

Rakovina:
Její podstata a smysl
Michaela Glöckler

