
Letošní ročník konference K  prame-
nům zdraví se bude věnovat vývoji 
dítěte od narození do devíti let. 
Mladí rodiče, pediatři, učitelé 
a terapeuti stojí ve vztahu k dítěti 
před řadou nesnadných otázek: 
Jak by mělo vypadat zdravé dětství 
a  jak je můžeme uskutečnit v  rámci 
života, jaký vedeme v  21. století? Jak 
dosáhnout toho, aby byl každodenní život 
nesen skutečným rytmem, v kojení a výživě, 
spánku a bdění, starostlivé pozornosti a res
pektujícím uvolnění? Pak jsou tu hojně dis
kutované medicínské otázky: Jak smysluplně 
zacházet s  dětskými nemocemi, s  horečkou 
a s očkováním? Proč jsou první tři roky života 
dítěte tak zásadní pro celý jeho další život? 
A  kdy je dítě zralé, aby šlo do školy? Co se 
skrývá za výměnou zubů v  7. roce života? 
Jak má být vystavěno školní vzdělávání, aby 
vzdělávací procesy byly zároveň procesy 
ozdravnými? Co vlastně potřebuje dítě od 
dospělých? Jakou roli hraje v  jeho vývoji 
sepětí s přírodou a jaký význam mají pro jeho 
duši smysluplné příběhy, pohádky a  mýty? 
Abychom lépe porozuměli dětství, budeme 
se zabývat samotnou záhadou života: Co je 
vlastně život? Jak souvisí s vývojovými kroky 
vzpřímení, řeči a myšlení? Takto budeme pro
vázet vývoj dítěte až do 9. roku života, který 
představuje významný přelom v  lidské bio
grafii  – tzv. „překročení Rubikonu“. Dítě nyní 
začíná pociťovat svoji individualitu a  obrací 
se ke světu novým způsobem. — Děti žijí při
rozeně pravdivě a  od svého okolí potřebují 
a  očekávají pravdivost. Jak dosáhneme jako 
dospělí toho, abychom byli pravdiví, a jak se 

tento požadavek promítá do utváření 
rodiny, do lékařství a pedagogiky?

Toto téma budeme společně 
studovat z  perspektivy an tropo
sofické antropologie, medicíny 
a  peda gogiky formou přednášek, 

specializovaných i  interdisciplinár
ních seminářů a  pracovních skupin, 

eurytmických cvičení, cvičení na rozvíjení 
pozorovacích a  diag nos tických schopností 
a cvičení na rozvoj autentického, automatismy 
nezatíženého myšlení.

O aktuálním ročníku / Děti hledají pravdu Technické a organizační informaceProgram / Pracovní skupiny

Úvodní přednáška pro veřejnost
Tomáš Zdražil: Jak může škola podpořit zdraví dítěte

Ranní eurytmie
Hana Giteva: Eurytmie – Chůze, řeč a myšlení

Dopolední cyklus cvičení pro rozvoj diagnostických a poznávacích schopností
Goetheanistická cvičení pro rozvoj pozorovacích schopností
Cvičení pro rozvoj automatismy nezatíženého myšlení – práce s textem
(Práce v malých skupinách. Metodické úvody: Johannes Weinzirl)

Večerní cyklus interdisciplinárních přednášek
Michaela Glöckler a Tomáš Boněk  
Děti hledají pravdu – Spiritualita ve výchově a v péči o dítě

Odpolední pracovní skupiny
David Martin, Lara Wolf 
Antroposofická pediatrie: Kojenci a malé děti do 6 let 

Tomáš Zdražil, Elisabeth Frank, Claus Haupt 
Školní zralost a výměna zubů z pohledu pedagoga, školního lékaře a stomatologa

Anita Pedersen 
Výživa dítěte z hlediska antroposofické léčebné pedagogiky

Ueli Seiler-Hugova 
Význam vztahů s dospělými a role přírody, pohádek a mýtů  
v utváření zdravého spojení dítěte se světem

Nina Taplick 
Arteterapie v dětském věku

David Martin, Lara Wolf 
Antroposofická pediatrie: Dítě ve školním věku – od 6 do 9 let

Tomáš Zdražil, Michaela Glöckler, Tomáš Boněk 
Vývoj dítěte z pohledu pedagoga, lékaře a kněze

Claus Haupt 
Poruchy zubů a jejich postavení – jak může pomoci antroposofie

Tomáš Adamec, Johannes Weinzirl 
Úvod do antroposofie a antroposofické medicíny

Paralelní seminář / 2. ročník

Antroposofická  
veterinární medicína
Část A: 
Konstituce mláďat, podstata jejich zdraví 
a terapie nemocí

Část B: 
Pulsní diagnostika u zvířat a člověka

Letos bude již druhým rokem doprová
zet konferenci K  pramenům zdraví semi
nář Antroposofické veterinární medicíny. 
Bude sestávat ze dvou pracovních skupin: 
Jedna bude kopírovat hlavní téma konfe
rence – dětství – a zabývat se odpovídajícím 
obdobím a  tématy veterinární medicíny, 
tj.  péčí o  mláďata a  mladá zvířata. Druhá 
skupina bude rozvíjet téma využití pulzní 
diagnostiky ve veterinární medicíně. Semi
nář povedou (stejně jako loni) Wilbert Beyer 
a Markus Steiner, dva zkušení antroposofičtí 
veterináři z Německa.

Platba DO 31. 5. 2016 Platba PO 31. 5. 

běžné kurzovné 4600 Kč 5200 Kč

učitelé a pracovníci v sociálních službách 3600 Kč 4200 Kč

studenti1, důchodci2, rodiče na  
mateřské nebo rodičovské dovolené3 1500 Kč 1800 Kč

1. Pouze studenti denního studia do 26 let – k registraci si prosím přineste platný doklad o studiu
2. Důchodci, kteří nejsou výdělečně činní, tj. jejichž jediným příjmem je důchod
3. Pro rodiče na řádné mateřské nebo rodičovské dovolené (do 4 let dítěte), bez dalších příjmů

Místo konání  Městské divadlo, Horní brána 2, Český Krumlov
    Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště ČK, Tavírna 342, 

Český Krumlov
    Goetheanistická cvičení – pozorování přírodních a utvářejících procesů – 

se odehrávají v plenéru, v zahradách a parcích Českého Krumlova

Cílová skupina  Pomáhající profese: lékaři, farmaceuti, terapeuti, zdravotní sestry, porodní asis
tentky a další pracovníci ve zdravotnictví; učitelé a vychovatelé; psychologové, 
psychoterapeuti, faráři, sociální pracovníci, pečovatelé; studenti všech těchto 
a příbuzných oborů. Mimo to vítáme i všechny angažované rodiče.

Jak se přihlásit  Použijte prosím přihlášku na naší webové stránce www.kpramenumzdravi.cz

Termín přihlášek  Do 31. 7. 2016 / Cenově zvýhodňujeme přihlášky a platby, provedené do 
31. 5. 2016 – viz tabulka:

Kurzovné

Ubytování  Účastníci si organizují ubytování samostatně (k  tomu mohou využít asis
tence našeho partnera, Informačního centra v  Českém Krumlově), nebo 
mohou využít některé z našich nabídek a doporučení – bližší informace na 
www.kpramenumzdravi.cz na stránce „Technické a organizační informace“.

Stravování  V centrále konference zajišťujeme bohatou celodenní nabídku občerstvení 
a teplé obědy v bio kvalitě.

Hlídání dětí  Umělecké tvoření a pohybové hry pro děti od 4 do 9 let, od neděle do pátku 
mezi 14:45 až 18:15. Zajišťuje dětský klub s waldorfskou pedagogikou Malý-
Velký strom. Více na www.kpramenumzdravi.cz.

Podrobnější informace najdete na  www.kpramenumzdravi.cz

Účastníci IPMT 2015
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Děti
hledají
pravdu

6.–13. srpna 2016
Český Krumlov

Mezioborová konference
zdravotnických 

a pomáhajících profesí

K pramenům     zdraví
International Postgraduate Medical Training (IPMT)

Lékařské umění na základě poznání člověka a světa
Lidské zdraví v mezioborové perspektivě

Volná řada  konferencí – vzděláva
cích programů K pramenům zdraví 
reprezentuje směr ve zdravot
nictví, snažící se rozšířit akade
mickou medicínu o  pohled věd 
humanitních, o  rozměry soci
ální a etické, duševní a duchovní. 
Opírá se přitom o  koncept a  tradici 
antroposofické medicíny, která má na 
tomto poli mnohaleté inspirativní zkuše
nosti. Spojení moderních přírodních věd 
a antroposofické antropologie otevírá nové 
perspektivní obzory pro diagnostiku, terapii 
i prevenci.

Mezioborovost aneb Pro koho je konfe-
rence určena
Konference je určena v první řadě lékařům, 
farmaceutům, zdravotním sestrám a  dalším 
pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zají
mají o širší perspektivu a hlubší kořeny své 
profese. Slouží jako místo prvního sezná
mení s  výše nastíněným přístupem i  jako 
místo jeho dalšího prohlubování.

Otázky po podstatě a  původu nemoci 
a zdraví, po možnostech úspěšné léčby a pre
vence 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  sebeutváření v  nej
širším slova smyslu. Proto je naše konference 
již tradičně otev řená i  angažovaným peda-
gogům a  vychovatelům, sociálním terapeu-
tům a  sociálním pracovníkům, psychologům, 
psychoterapeutům a  farářům. Jejich vědomí 
spoluodpovědnosti za lidské zdraví, stejně 
jako pocit spoluodpovědnosti lékařů za 
oblast prevence a  zdravého života za hrani
cemi jejich ordinací, mohou být základem 
pro mezi oborovou spolupráci. Taková spo
lupráce, spojující všechna tato lidem slou
žící povolání za společným cílem – „zdravý 
člověk“ – je jedním z velkých impulzů antro
posofické medicíny a  může se stát ideálem 
společensky odpovědného zdravotnictví bu
doucnosti.

Vítáme všechny, kterým je tato perspek
tiva blízká. Obzvláště vítáni jsou studenti 

všech výše zmíněných a  souvisejí
cích oborů.

Koncept
Konference K  pramenům zdraví 
navazujÍ na pětiletý běh vzdělá

vání IPMT, které se konalo v  Čes
kém Krumlově v  letech 2010–2014, 

a  zachovává jeho principy a  metodiku. 
Mezi oborovost konference se odráží v  čle
nění programu na části všem profesím spo
lečné a na části oborově oddělené.

Dopolední praktická cvičení a  večerní 
přednášky jsou pro všechny profese spo
lečné – rozvíjejí schopnosti vnímání, cítění 
a  nepředpojatého myšlení, potřebné pro 
diagnózu i  terapii, resp. týkají se celistvého 
a  autentického poznání podstaty člověka. 
Odpolední pracovní skupiny jsou specializo
vány dle jednotlivých profesí. Některé jsou 
ryze odborné a  pro ostatní povolání uza
vřené. Jiné jsou specializované, ale otevřené 
i  zájemcům z  jiných povolání. (To je vždy 
uvedeno u  sylabů jednotlivých pracovních 
skupin).

Tematické zaměření konference a  další 
ročníky
Každý ročník se obrací k určitému úseku lid
ského vývoje (biografie) a čerpá z něj témata 
medicínská, pedagogická, psychologická aj.

První ročník (2015) se soustředil na vše, 
co souvisí se zrozením člověka a  s  obdo
bím před jeho zrozením – na pohlavnost, 
partnerské vztahy, sexualitu, prenatalitu, 
embryo logii, gynekologii, porodnictví a pé    či 
v  těhotenství atd. Letošní ročník (2016) se 
věnuje všemu, co souvisí s  vývojem dítěte 
od narození do 9 let. Následovat bude roč
ník, věnovaný dospívání a  vstupu do indi
viduálního života. … A  po několika letech 
cyklus konferencí K  pramenům zdraví uza
vře  me tématy psychosociální problematiky 
stáří, medicínské péče ve vysokém věku, 
paliativní medicíny, doprovázení umírají
cích atd. (Obsah následujících ročníků není 
dosud přesně vymezen, při jejich utváření 
se však budeme držet výše nastíněného 
konceptu.)

O konferencích „K pramenům zdraví“ obecně

www.kpramenumzdravi.cz
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Děti hledají pravdu
6.–13. srpna 2016 | Český Krumlov

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

Ilustrace na obálce: Anna Nowaková | Foto: Ondřej Říha, Jiří Procházka, Shutterstock | Mapa: OpenStreetMap.org

Sobota 
6. 8. 2016

Neděle 
7. 8. 2016

Pondělí 
8. 8. 2016

Úterý 
9. 8. 2016

Středa 
10. 8. 2016

Čtvrtek
11. 8. 2016

Pátek 
12. 8. 2016

Sobota 
13. 8. 2016

Příjezd,  
čas na prohlídku  

města a okolí

8:30 – 9:15  Eurytmie: Chůze, řeč a myšlení / Hana Giteva

Volné dopoledne  
s nabídkou  

dobrovolných  
programů

8:30 – 9:15  Eurytmie: Chůze, řeč a myšlení / Hana Giteva

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

Úvod: Johannes Weinzirl

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

Úvod: Johannes Weinzirl

9:15 – 10:45
„Highlights“ aneb  

„To podstatné“
Fórum všech lektorů

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 

R. Steiner:  „O důvěře, kterou můžeme mít k myšlení,  
a o povaze myslící duše. O meditaci.“ 

11:0012:45
Prezentace  

antroposofických  
iniciativ

11:15 – 12:45
Práce s textem 

R. Steiner:  „O důvěře, kterou můžeme mít  
k myšlení, a o povaze myslící duše. O meditaci.“ 

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

o účasti

POLEDNÍ PŘESTÁVKA

15:00 – 16:30 
Veřejná přednáška:  

Jak může škola  
podpořit zdraví dítěte

Tomáš Zdražil

Antroposofická pediatrie: Kojenci a malé děti do 6 let / David Martin, Lara Wolf 
Školní zralost a výměna zubů z pohledu pedagoga, školního lékaře a stomatologa / Tomáš Zdražil, Elisabeth Frank, Claus Haupt

Výživa dítěte z hlediska antroposofické léčebné pedagogiky / Anita Pedersen
Význam vztahů s dospělými a role přírody, pohádek a mýtů v utváření zdravého spojení dítěte se světem / Ueli Seiler-Hugova

Arteterapie v dětském věku (skupina A) / Nina Taplick
Paralelní seminář Antroposofická veterinární medicína: Pulzní diagnostika u zvířat a u člověka / Markus Steiner

PŘESTÁVKA NA KÁVU / ČAJ

PŘESTÁVKA Antroposofická pediatrie: Dítě ve školním věku – od 6 do 9 let / David Martin, Lara Wolf
Vývoj dítěte z pohledu pedagoga, lékaře a kněze / Tomáš Zdražil, Michaela Glöckler, Tomáš Boněk

Poruchy zubů a jejich postavení – jak může pomoci antroposofie / Claus Haupt 
Úvod do antroposofie a antroposofické medicíny / Tomáš Adamec, Johannes Weinzirl

Arteterapie v dětském věku (skupina B) / Nina Taplick
Paralelní seminář Antroposofická veterinární medicína: Konstituce mláďat, podstata jejich zdraví a terapie nemocí / Wilbert Beyer

18:00 – 19:30  
Zahájení

Představení lektorů
a účastníků VEČERNÍ PŘESTÁVKA

Společné zpívání s Ueli Seilerem a Annou Nowakovou, zpětný pohled na uplynulý den

20:00 – 21:15 
Koncert dětského  

sboru Carmína

Děti hledají pravdu – Spiritualita ve výchově a v péči o dítě
Michaela Glöckler, Tomáš Boněk

20:00 – 24:00 
Závěrečný  

společenský večer

15:00 – 16:15

16:45 – 18:00

20:00 – 21:15

19:30 – 20:00

Legenda / 
Kde se co koná

Střední odborná škola
zdravotnická a Střední
odborné učiliště
Český Krumlov 
Tavírna 342

Městské divadlo 
Horní brána 2

dobrovolný  
doprovodný program

různé cesty mezi  
místy konání 
konference

Tomáš Adamec
Studium sociální terapie na 
Akademii sociálního umění 

(Praha), antroposofie a  ant
roposofické teologie na Svo

bodné vysoké škole Obce křesťanů 
(Stuttgart) a  filosofické antropologie 
a humanitních věd na FHS UK (Praha). 
Pracovně činný v komerčním sektoru 
jako propagační grafik a v neziskové 
sféře jako sociální terapeut. S  vizí 
„srozumitelné a  praktické filosofie 
pro každého“ přednáší o  filosofii 
logu, antroposofii a  různých téma
tech existenciální orientace člověka 
v sobě samém a ve světě.

Wilbert Beyer (DE/SWE)
Vyučen ve farmaceutic
kém velkoprodeji, pracoval 

v  biodynamickém země
dělství a  v  léčebné pedago

gice v Německu, od r. 1974 ve švéd
ském antroposofickém centru Järna. 
Studium antroposofie, nájem bio
dynamického statku v Järně (1990–
1995). V  letech 1993–1998 studium 
veterinární medicíny v  Uppsale, 
paralelně s  tím dva roky studia 
veterinární homeopatie. Nyní pra
cuje jako veterinář pro malá a velká 
zvířata, specializuje se na skot. Od 
r. 2008 vlastní veterinární praxe 
v  Järně s  těžištěm v  antroposofické 
veterinární medicíně. 

Tomáš Boněk
Farář Obce křesťanů v  ČR 
a  jednatel české Antropo

sofické společnosti. Studo
val na HTF UK a  na kněžském 

semináři Obce křesťanů ve Stutt
gartu. Po vysvěcení působil dva roky 
jako farář v Namíbii. Vyučuje v Aka
demii sociálního umění v Praze a na 
kněžských seminářích Obce křes
ťanů ve Stuttgartu a  v Hamburku. 

Přednáší o  vývoji vědomí v  kultur
ních epochách, mysterijní moudrosti 
a  dějinách křesťanství, duchovní 
christologii, antroposofii, duchov
ních aspektech ochrany životního 
prostředí a  dalších tématech. Jako 
zástupce kněžského kruhu připra
vuje spolu s Michaelou Glöckler kaž
doroční setkání o  pastorální medi
cíně v Goetheanu v Dornachu. 

Elisabeth Frank (AT)
Studium medicíny se speci

alizací na pediatrii, studium 
antroposofické medicíny, psy 

choterapeutický výcvik (syste
mická rodinná terapie). 24 let pra
covala jako školní lékařka v Rudolf 
Steiner Schule Wien/Mauer (okra
jová čtvrť Vídně), nejstarší waldorf
ské škole v  Rakousku. Dnes pracuje 
v pediatrické ordinaci ve Vídni. 

Hana Giteva
Studium Sociální terapie 
a  lé  čeb né pedagogiky na 

dnešní Akademii sociálního 
umění Tabor, studium euryt

mie ve Vídni a  v  Praze a  léčebné 
eurytmie v  Praze a  v  Dornachu. Ve 
spolupráci s  Eurytmickou školou 
v  Norimberku založení vzdělávání 
pro učitele eurytmie v  Čechách 
(2002–2007, 2010–2015). 12 let 
pedagogické praxe na waldorf ských 
školách a  v  MŠ Koněvova. Spolu
zakladatelka vzdělá vání léčebné 
eurytmie v Praze (2005–2008, 2015–
2018). Spoluzakladatelka Sdružení 
pro antroposofickou medicínu, 
spolku Eurythmea a  umělecké sku
piny Theodora. Koordinátorka IPMT 
vzdělávání v  ČR. Přednáší a  pořádá 
kurzy eurytmie v  ČR i  v zahraničí. 
Od r.  2008 provozuje vlastní praxi 
léčebné eurytmie v Praze.

a  dětské hematologie a  onkologie 
v Tübingenu.  V  r. 2014 získal mimo
řádnou profesuru na univerzitě Tübin
gen.  Hlavní body vědecké práce: Psy
chofyziologické a  hormonální zrání 
(především u dětí v tzv. období Rubi
konu); látková výměna, vývoj kostry 
a svalstva; integrativní medicína. 

Anita Pedersen (DE)
Diplomovaná nutriční speci
alistka. 1980–1986 studium 

výživy na Univerzitě Giessen 
a  na Emerson College (Británie). 

Výzkumná činnost v  oblasti výživy ve 
skupině s Dr. Renzenbrinkem. Vedoucí 
domu v  Camphill Coleg Elidyr, pak 
v Camphillu Föhrenbühl, tři roky budo
vání místní menzy. Studium sociální 
péče a  výchovy ve Wuppertalu (Uni
verzita Plymouth). Dlouholetá lektorka 
na semináři pro domácí práce a výživu 
při Camphillu Frickingen. Spolupra
covnice Kruhu o výživě při Goetheanu. 
Od roku 2013 vedoucí domu ve spole
čenství Lautenbach.

Markus Steiner (DE)
Studium veterinární medi
cíny na LudwigMaxmilian 

Universität v  Mnichově. V  le    
    tech 1990–1996 asistence a zá 

stup v  různých veterinárních pra
xích, 1997–2011 spo   lečník ve vete
rinární praxi. Specializace na koně 
a  alternativní léčebné postupy. Od 
r. 2012 vlastní praxe pro akupunk
turu, osteopatii a zubní ošetření koní 
v  Dischingenu. V  roce 1994 začátek 
vzdělání v  akupunktuře a  od r. 2002 
v  pulsní diagnostice a  v  osteopa
tii. V  roce 2008 získal osvědčení pro 
dentální léčbu koní (PED), od té doby 
se věnuje celostnímu zubnímu ošet
řování koní. V r. 2011 zkouška IGFP – 
dentální léčitel koní. 

tivy EinHerz na lékařské univerzitě 
ve Vídni (2008). V r.  2011 promoce 
na univerzitě v  Bernu. Od roku 2012 
vědecký spolupracovník na katedře 
Gerharda Kienleho při Fakultě pro 
zdraví univerzity Witten/Herdecke, 
obor lékařská teorie, integrativní 
a  an troposofická medicína. Vědecká 
činnost v  oblasti lékařské teorie, psy
chofyziologie a lékařské antropologie.

Lara Wolf (DE)
Studium medicíny na Chari
 té Universitätsmedizin (Ber  

lín), studium antroposofic
ké  ho lékařství na Akademii 

Eugena Koliska (Filderstadt) a  na 
dálkovém semináři Akademie Havel
höhe (Berlín). Od roku 2015 pracuje 
jako asistující lékařka na dětském 
oddělení nemocnice Filderklinik (Fil     
der   stadt). Spoluorganizátorka pro
hlubujícího vzdělávání v antropo
sofické pediatrii a spolupracovnice 
mezinárodního fó    ra mladých antro
posofických lékařů (Jugend mediziner 
Forum).

Tomáš Zdražil
Studium historie, pomoc
ných historických věd a  ar 

chivnictví na FF UK, při studiu 
absolvoval waldorfský seminář 

v  Semilech. 19971998 výzkum wal
dorfských škol na Univerzitě Bielefeld, 
výsledky shrnul v doktorské práci 
„Podpora zdraví a waldorfská pedago
gika“. Pracoval jako třídní i středoškol
ský učitel na waldorfské škole v Semi
lech. 1998–2007 pracoval ve vedení 
Asociace waldorfských škol  ČR, člen 
Mezinárodní konference waldorf     ských 
škol (Haagský kruh). Od roku 2007 
vyučuje na Svobodné vysoké škole 
Stuttgart – Semináři pro waldorfskou 
pedagogiku.

Michaela Glöckler (CH)
Studium filosofie, historie, 
germanistiky a  teologie ve 

Freiburgu a  v Heildelbergu, 
dále studium medicíny v Tübin

genu a Marburgu, doprovázené kon
tinuálním samostudiem antroposofie. 
Specializace v pediatrii. Do roku 1988 
aktivní pediatrická praxe, působí také 
jako školní lékařka na waldorfských 
školách. Od roku 1989 vede Lékař
skou sekci v  Goetheanu (Dornach, 
Švýcarsko) a  věnuje se přednáškové 
činnosti a  vzdělávání lékařů doma 
i v zahraničí (zakladatelka vzdělávání 
IPMT). Bohatá publikační činnost, 
např.: Medicína na prahu, Hovory o dě-
tech, Spirituální etika a další.

Claus Haupt (DE)
Studium stomatologie v Hal  le, 
od r. 1972 činný jako zubní 

lékař, od r. 1985 vlastní praxe 
v  Mnichově. V r. 1984 aktivní 

nasměrování k antroposofii a počátek 
výzkumu souvislostí mezi duchovní 
vědou a stomatologií. Zabývá se tvo
řivou řečí, uměleckou terapií a  léčeb
nou eurytmií. Ve spolupráci s různými 
waldorfskými školami provádí výzkum 
v  oblasti zubních anomálií a  hledá 
účinné terapeutické metody a  speci
ální léčebněeurytmická cvičení.

David Martin (DE)
Věnuje se výzkumu a  vyu

čuje na univerzitě v Tübin
genu,  pracuje jako vedoucí 

lékař na oddělení akutní pediat
rie, psychosomatiky a  dětské endo
krinologie a  onkologie v  nemocnici 
Filderklinik u  Stuttgartu. — Studium 
medicíny v  Tübingenu, pak speci
alizační vzdělání v  pediatrii. Stu
dium  dětské endokrinologie a  dia
betologii v  Tübingenu a  v  Perthu 

Ueli Seiler-Hugova (CH)
Studium pedagogiky na 
univerzitě v  Bernu, třídní 

učitel, do roku 2006 ředitel 
a  vyučující v  antroposofickém 

zařízení Schlössli Ins (Švýcarsko), hos
tující profesor na lotyšské univerzitě 
v Rize, člen Evropského fóra pro svo
bodu ve výchově, docent na  Akade
mii Tabor v  Praze. Pořádá semináře, 
přednáší a  působí jako mentor na 
českých waldorfských školách. Před
náší na témata: waldorfská peda
gogika, vývoj psychologie, severská 
mytologie, nauka o  hvězdách, nauka 
o  smyslech, dějiny rosekruciánského 
proudu atd. Autor několika knih.

Nina Taplick (DE)
Studium výuky řemeslných 
předmětů a  arteterapeutic

kého modelování na Škole 
pro sochaře a  učitele řeme

slných předmětů při Goetheanu. 
Studium psychoterapie a  psychote
rapeutická praxe. Pracovala na psy
chiatrickém oddělení pro děti a mla
distvé (nemocnice Neunweg) a  na 
geriatrii nemocnice Knappschafts
Kranken haus (Essen). Nyní pracuje 
jako učitelka umění a  arteterapeutka 
v  lé    čebněpedagogických třídách 
waldorfské školy Essen. Působí jako 
externí lektorka arteterapie na Ala
nus Hochschule (Alfter u Bonnu), 
vede semináře v Německu i v zahra
ničí. Jako pedagožka se účastní misí 
v krizových oblastech.

Johannes Weinzirl (DE)
Studium medicíny ve Víd ni, 

vzdělání v  an tro posofické 
medicíně na Akademii Eu ge  na 

Koliska ve Filderstadtu (Německo) 
a na Klinice Ity Wegman v Arlesheimu 
(Švýcarsko). Spoluzakladatel inicia
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