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Konference K pramenům zdraví reprezentuje směr ve zdravotnictví, snažící se 
rozšířit akademickou medicínu, založenou na přírodních vědách, o pohled 
věd humanitních, o rozměry sociální a etické, duševní a duchovní. Opírá se 
o koncept a tradici antroposofické medicíny, která již takřka sto let spojuje 
moderní západní lékařství s moudrostí o člověku. Z tohoto spojení vyvstávají 
nové perspektivní přístupy pro diagnostiku, terapii i prevenci. 

Mezioborovost aneb Pro koho je konference určena
Konference je určena v první řadě lékařům, farmaceutům, zdravotním 
sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zajímají o širší 
perspektivy a  hlubší kořeny své profese. Slouží jako místo prvního 
seznámení s tímto přístupem i jako místo jeho dalšího prohlubování. 

Otázky po podstatě a původu nemoci a zdraví, po možnostech úspěšné 
léčby a prevence se zákonitě pojí s otázkou po podstatě člověka. Vyvádějí 
nás za hranice zdravotnictví do všech oblastí života, především do oblasti 
mezilidských vztahů, výchovy a vzdělávání, tedy lidského rozvoje a sebeutvá
ření v nejširším slova smyslu. Proto je naše konference již tradičně otevřená 
všem angažovaným pedagogům a  vychovatelům, sociálním terapeutům 
a sociálním pracovníkům, psychologům, psychoterapeutům a kněžím. Jejich 
vědomí spoluodpovědnosti za lidské zdraví, stejně jako pocit spoluodpověd
nosti lékařů za oblast prevence a uzdravování za hranicemi jejich ordinací, 
mohou být základem pro mezioborovou spolupráci. Taková spolupráce, 
spojující všechna tato lidem sloužící povolání za společným cílem – „zdravý 
člověk“ – je jedním z velkých impulzů antroposofické medicíny a může se stát 
ideálem společensky odpovědného zdravotnictví budoucnosti.

Vítáme všechny, kterým je tato perspektiva blízká. Obzvláště vítáni 
jsou studenti všech výše zmíněných a souvisejících oborů, kteří hledají 
inspiraci a cesty, jak svoji budoucí práci dělat co možná nejlépe.

Koncept
Konference K  pramenům zdraví navazuje na pětiletý běh vzdělávání 
IPMT v  Českém Krumlově (2010–2014) a  zachovává jeho principy 
a metodiku. Mezioborovost konference se odráží v členění programu 
na části všem profesím společné a na části oborově oddělené. 

Dopolední praktická cvičení a večerní přednášky jsou pro všechny 
profese společné – rozvíjejí schopnosti vnímání, cítění a  nezatíženého 
myšlení, potřebné pro diagnózu i  terapii, resp. týkají se celistvého poznání 
podstaty člověka. Odpolední pracovní skupiny jsou specializovány dle 
jednotlivých profesí. Některé jsou ryze odborné a  pro ostatní povolání 
uzav  řené. Jiné jsou specializované, ale otevřené i zájemcům z jiných povolání. 

Tematické zaměření konference a další ročníky
Každý ročník se obrací k určitému úseku lidského vývoje a čerpá z něj témata 
medicínská, pedagogická, psychologická aj. V tomto prvním ročníku se sou
středíme na vše, co souvisí se zrozením člověka a s časem před jeho zrozením. 
— Po několika letech cyklus konferencí uzavřeme tématy psychosociální a me
dicínské problematiky stáří, paliativní medicíny, doprovázení umírajících atd. 

Letošní ročník konference K  pramenům zdraví se tematicky zaměřuje 
na samý počátek lidského života. Tam nalezneme záhadu, kterou má 
člověk společnou s  velkou částí živých organismů – dvojnost lidství, 
pohlavnost. Jejím spojením / sjednocením na fyzické rovině vzniká 
nová tělesnost, nový život. Jejím spojením na rovině sociální vzniká 
rodina, základní společenská forma, která nás zásadně ovlivňuje po 
celý život. Tímto obsáhlým fenoménem a  dalšími neméně význam
nými otázkami okolo početí, těhotenství a porodu se budeme zabývat 
v obecné perspektivě integrální nauky o člověku i ve speciálních per
spektivách jednotlivých povolání. 

Pracovní skupiny
V  nabídce pracovních skupin najdete úvod do antroposofické gyne
kologie, antroposofickou předporodní péči a porodnictví, embryologii 
a  skupinu zabývající se polaritou železa a mědi v chemii a  farmacii – 
tyto skupiny jsou zajímavé především pro zdravotnické profese. Dále 
jsou tu dvě skupiny, zabývající se polaritou mužství a ženství v sexualitě 
a utváření vztahů, podstatou, smyslem a úskalími manželství a  širším 
pohledem na polarity a zacházení s nimi v lidské biografii, profesně cílící 
především na psychoterapeuty, psychology, kněží, sociální pracovníky 
a  sociální terapeuty. Pro pedagogy a  vychovatele je připravena pra
covní skupina o sexuální výchově na školách.

Část A: Antroposofické veterinární lékařství
Část B: Pulsní diagnostika u zvířat a člověka

Jako samostatná součást tohoto ročníku kon
ference K  pramenům zdraví proběhne spe

cializovaný seminář o  antroposofickém 
vete  rinárním lékařství. Povedou jej dva 
ně    me čtí veterináři – Wilbert Beyer 
a Markus Steiner. 

Pro koho je seminář určen
Seminář je určen především profesio

nálům, zabývajícím se léčením a  zdravím 
zvířat, tedy veterinárním lékařům, ošetřova

telům a  chovatelům zemědělských i  domácích 
zvířat atp. Je nicméně otevřen i pro jiné vážné zájemce, 

např. pro biology, učitele biologie či pro angažované laické chovatele.

Program 
Seminář je včleněn do konference Muž, žena a dítě, probíhá v  jejím 
rámci a souběžně s ní: část programu je pro všechny účastníky stejná, 
část je specializovaná. 

Společný je dopolední program, jehož cílem je rozvíjení a pro
cvičování individuálních duševních a  duchovních (poznávacích) 
schopností. — Specializovaný program (veterinární medicína) se 
odehrává v rámci dvou odpoledních skupin. Seminář je vystavěn tak, 
aby účastníci šli od setkání s praktickými jevy k  jejich teoretickému 
uchopení. Proto je jako první (15:00–16:15) zařazena skupina B: Pulsní 
diagnostika u  zvířat a  člověka, zabývající se diagnostikou na úrovni 
jemných tělesněenergetických procesů. Tato skupina představuje 
určitý průnik perspektiv čínské a antroposofické medicíny. Následuje 
(16:45–18:00) samotná skupina A: Antroposofické veterinární lékařství, 
která navazuje na prožité fenomény a představuje teoretická výcho
diska antroposofického veterinárního lékařství.

Obě skupiny na sebe vzájemně odkazují, zároveň však platí, že 
dávají smysl i jednotlivě, tedy je možné je absolvovat i odděleně.

O konferenci K pramenům zdraví (IPMT)
1. ročník (2015)

Muž, žena a dítě
paralelní seminář

Antroposofické veterinární lékařství

Muž, žena a dítě: Témata

péče v těhotenství

antroposofická veterina asistovaná reprodukce
sexuální výchova

železo a měď

rozvod

porodnictví

polarityembryologie

dědičnost
lidská důstojnost

zdravé partnerství?

gynekologie
um

ěn
í

vztahy

prenatalita

amniocentéza

genetika
autenticky myslet

homosexualita

potrat

po
če

tí

k čemu manželství?

muž a žena – v čem je rozdíl?

Muž, žena a dítě
Mezioborová konference zdravotnických a pomáhajících profesí
9.–16. srpna 2015, Český Krumlov

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

Cílová skupina  Pomáhající profese – především lékaři, farmaceuti, 
terapeuti, zdravotní sestry, porodní asistentky a  další 
pracovníci ve zdravotnictví; učitelé a vychovatelé; psy
chologové, psychoterapeuti, kněží, sociální pracovníci, 
pečovatelé a studenti všech těchto a příbuzných oborů.

Jak se přihlásit  Použijte prosím přihlášku na naší webové stránce 
www.kpramenumzdravi.cz – Tam najdete i všechny 
další informace.

Konferenci pořádá   Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR, o. s.,  
(U Libeňského pivovaru 3, 180 00  Praha 8) ve spo
lupráci s Lékařskou sekcí při Goetheanu (Švýcarsko).

Termín přihlášek  Do 31. 7. 2015 / Cenově zvýhodňujeme přihlášky 
a platby, provedené do 31. 5. 2015 – viz tabulka:

Kurzovné (cena) Platba  DO  31. 5. 2015

běžné kurzovné 4400 Kč

učitelé a pracovníci v soc. službách 2900 Kč

studenti*, důchodci, rodiče na mateřské 1500 Kč

Platba  PO  31. 5. 2015

4800 Kč

3300 Kč

1700 Kč

Bližší informace na  www.kpramenumzdravi.czBližší informace na  www.kpramenumzdravi.czBližší informace na  www.kpramenumzdravi.cz

* Pouze studenti denního studia do 26 let – k registraci si prosím přineste platný doklad o studiu
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Účastníci IPMT 2014

Děkujeme našim partnerům a sponzorům:

Muž,



Neděle 
9. 8. 2015

Pondělí 
10. 8. 2015

Úterý 
11. 8. 2015

Středa 
12. 8. 2015

Čtvrtek 
13. 8. 2015

Pátek
14. 8. 2015

Sobota 
15. 8. 2015

Neděle 
16. 8. 2015

Příjezd,  
čas na prohlídku  

města a okolí

8:30 – 9:15  Eurytmie / Hana Giteva

9:15 – 10:45
Práce ve skupinách: Goetheanistická cvičení  

Úvod: Johannes Weinzirl
9:00–14:00

Výlet
Čas na vydechnutí,

k setkávání
a rozhovorům 

9:15 – 10:45
Práce ve skupinách: 

Goetheanistická cvičení k prohloubení porozumění přírodě,  
vesmíru a člověku / Úvod: Johannes Weinzirl

9:15 – 10:45
Shrnutí práce 
ve skupinách

PŘESTÁVKA NA KÁVU / ČAJ PŘESTÁVKA NA KÁVU / ČAJ

12:00 – 14:30 
Registrace 

v Městském divadle
(Horní Brána 2) 

11:15 – 12:45
Práce s textem z knihy Rudolfa Steinera
„Stupně vyššího poznání“ (1. kapitola)

11:15 – 12:45
Práce s textem z knihy Rudolfa Steinera
„Stupně vyššího poznání“ (1. kapitola)

11:15 – 13:00 
Zakončení konference  
a předá vání potvrzení  

o účasti

POLEDNÍ PŘESTÁVKA PAUSE

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

Proč by mělo být 
celoživotní manželství  

s jednou ženou / jedním 
mužem problém?
Wolfgang Gädeke

Mužská a ženská konstituce – v partnerství, sexualitě a manželství (1. skupina) / Wolfgang Gädeke
Porodnictví v antroposofické medicíně / Marlene Brandl, Veronika Špicarová

Embryologie v prožitku modelování – o zázraku utváření člověka / Christian Breme
Rovnováha polarit v průběhu života / Barbora Filípková, Karolína Svobodová

[paralelní seminář] Pulsní diagnostika u zvířete a člověka / Markus Steiner

14:00 – 15:30 
Přednáška (i) pro veřejnost:  

Jaký může být přínos
antroposofické medicíny

pro budoucnost?
Roland Frank

PŘESTÁVKA NA KÁVU / ČAJ

PŘESTÁVKA Základy gynekologie – z hlediska akademické a antroposofické medicíny / Roland Frank
Mužská a ženská konstituce – v partnerství, sexualitě a manželství (2. skupina) / Wolfgang Gädeke

Péče o matku během těhotenství, při porodu a v šestinedělí / Merja Riijärvi
Sexuální výchova v pedagogice – ze spirituálního pohledu / Christian Breme

K polaritám muže a ženy – železo a měď v chemii a alchymii / Daphne von Boch
[paralelní seminář] Antroposofické veterinární lékařství / Wilbert Beyer

18:00 – 19:30  
Zahájení

Představení lektorů
a účastníků

VEČERNÍ PŘESTÁVKA

Zpětný pohled na uplynulý den

20:00 – 21:15 
Slavnostní koncert

Trio Karageorgiev

Sexualita, duševní sebevýchova a duchovní vývoj – 
jak se mohou vzájemně podporovat a jak mohou vést k harmonizaci života? 

Michaela Glöckler, Tomáš Boněk

20:00 – 24:00 
Slavnostní  

závěrečný večer

15:00 – 16:15

16:45 – 18:00

20:00 – 21:15

19:30 – 20:00

Změna programu vyhrazena | www.kpramenumzdravi.cz | Jazyky: česky, německy, anglicky – překlad zajištěn 

7:30
Obřad posvěcení 

člověka

Muž, žena a dítě
Lektoři Program 9.–16. srpna 2015 | Český Krumlov

Prostory

ZŠ Linecká 
Linecká 43

Městské divadlo 
Horní Brána 2

Zámecká jízdárna 
Na Dlouhé zdi 178

Prelatura 
Horní 155

doprovodný  
program

K pramenům     zdraví
International Postgraduate Medical Training (IPMT)

Wilbert Beyer (DE/SWE)
Veterinární lékař, vlastní ordinace s  těžištěm v  antro
posofické veterinární medicíně v  Järna (Švédsko). 
Vystudoval farmaceutický velkoobchod, veterinární 
lékařství a veterinární homeopatii.

Daphné von Boch (DE)
Lékařka všeobecné a antroposofické medicíny a psy
choložka, vydavatelka děl Dr. O. Wolffa a Dr. F. Huse
mana, vedoucí rehabilitační kliniky Haus am Stalten 
(Německo). Přednáší ve Východní Evropě a v Asii.  

Tomáš Boněk (CZ)
Kněz Obce křesťanů v Praze. Přednáší o vývoji vědomí, 
mysterijní moudrosti a  dějinách křesťanství, duchovní 
christologii, antroposofii aj. na kněžských seminářích ve 
Stuttgartu a Hamburku a na pražské Akademii Tabor. 

Marlene Brandl (DE)
Lékařka na gynekologii v antroposofické nemocnici 
v  Herdecke (Německo), spolupracovnice v  sou
kromé praxi Fels–Maris v Krefeldu. 

Christian Breme (CH)
Sochař a učitel umění na waldorfské škole v Basileji. 
Od roku 1990 rozvíjí metodické uchopení embryo
logie pomocí modelování. Přes četné výstavy, publi
kace a vedení kurzů získal postupně uznání v oblasti 
medicíny a terapie.  

Barbora Filípková (CZ)
Studovala léčebnou pedagogiku a  sociální terapii, psy
chologické poradenství a  biografickou práci. Od roku 
2008 pracuje s  individuálními klienty (Anglie). Od roku 
2009 se skupinami (Švédsko). Od ledna 2011 působí v ČR.

Roland Frank (AT)
Gynekolog a rodinný terapeut. Soukromá praxe ve Vídni, 
spolupracovník v  porodnici v  Nussdorfu. Přes 20 let 
vzdělávání v antroposofické medicíně, diplom Rakouské 
lékařské komory pro medicínu rozšířenou antroposofií. 

Wolfgang Gädeke (DE)
Kněz Obce křesťanů v Kielu; v letech 1990–2009 byl 
správcem Obce křesťanů v severním Německu. Více 
než 30 let pracuje jako manželský poradce. Bohatá 
publikační a lektorská činnost.

Hana Giteva (CZ)
Eurytmistka věnující se pedagogice, umění, léčebné 
euryt    mii a  vzdělávání dospělých. Soukromá lé čebně
eurytmická praxe v Praze. Spoluzakladatelka Eurytmic
kého vzdělávání v Čechách, Sdružení pro antroposofic
kou medicínu a  sdružení Eurythmea. Koordinátorka 
IPMT vzdělávání v ČR.

Michaela Glöckler (DE)
Lékařka se specializací v  pediatrii, vedoucí Lékařské 
sekce při Goetheanu (Dornach, Švýcarsko), intenzivní 
přednášková činnost a  vzdělávání lékařů po celém 
světě. Autorka řady publikací.

Merja Riijärvi (DE)
Porodní asistentka a  léčebná eurytmistka, pracuje 
v  porodnici antroposofické nemocnice Filderklinik 
(Německo). 

Markus Steiner (DE)
Veterinář se specializací na koně a alternativní léčebné 
postupy. Provozuje vlastní praxi pro akupunkturu, 
osteopatii a zubní ošetření koní v Dischingenu. 

Karolína Svobodová (CZ)
Eurytmistka a  léčebná eurytmistka, provozuje sou
kromou praxi léčebné eurytmie, učí na waldorfských 
školkách v Praze a na seminářích pro dospělé.

Veronika Špicarová (CZ)
Lékařka v Orlickoústecké nemocnici (gynekologicko
porodnické oddělení); studovala akupunkturu na 
První škole tradiční čínské medicíny; studium antro
posofické medicíny na Akademii Miloše Brabínka.

Johannes Weinzirl (DE)
Lékař, vědecký spolupracovník na katedře Gerharda 
Kienleho (univerzita Witten/Herdecke). Vědecká čin
nost v oblasti lékařské teorie, psychofyziologie, lékař
ské antropologie, integrativní a antroposofické medi
cíny. Spoluzakladatel IPMT v ČR.

[→ podrobněji na www.kpramenumzdravi.cz]

8:30 – 9:15  „Má duše a svět jedno jsou...“ – Eurytmie / Hana Giteva


