Léčivé síly v lékařství a umění

Drazí přátelé,
srdečně Vás zveme na seminář s názvem Léčivé síly v lékařství a umění, který proběhne 4.5.
- 5.5. 2018 v Akademii sociálního umění Tabor.
V rámci víkendu Vám nabídneme přednášky z oblasti anthroposofické medicíny a uměleckou
práci v rámci anthroposofické muzikoterapie a arteterapie.
Ita Wegmanová s Rudolfem Steinerem položila základ anthroposofickému lékařství.
Společně s Margarethou Hauschkovou také vyvinuli uměleckou terapii, která je podle Ity
Wegmanové uměním, které se obětovalo pro léčení a uzdravující proces pacienta.
Pacient vstupuje za pomoci terapeuta do tvůrčího procesu, který mu umožní probudit
skryté léčivé síly, schopné ovlivnit duchovní, duševní a tělesné děje. Terapeut pracuje
s uměleckým prvkem a uměleckým procesem a promění ho v terapii toho, co daný člověk
potřebuje. Proto pracuje vždy v úzké spolupráci s lékařem.
„Anthroposofickou nauku, která je právě pro lékařskou vědu pokladnicí podnětů, jsem jako
lékařka shledala beze zbytku platnou a nalezla jsem v ní pramen moudrosti, z něhož lze
neúnavně čerpat a který může osvětlit a vyřešit mnohé dosud nevyřešené problémy medicíny.
Rudolf Steiner vždy usiloval o obnovu dávného mysterijního vědění tak, aby mohlo vplynout
do lékařství, to bylo úsilí, jež jsem přijímala s plným porozuměním. Tato mysterijní moudrost
byla totiž odpradávna velmi těsně spjata s léčebným uměním a získávání duchovních poznatků
bylo spojováno s léčením.“
Dr. Med. Ita Wegmanová

„Umění je polidšťováním světa. Příroda by nikdy nemohla dát vzniknout tόnům symfonie
nebo Sixtínské madoně! Jedině člověk dokáže povýšit hmotu na výraz svého Já. A tak, pokud
umělecky pracuje, staví člověk proti chorobným tendencím doby léčebnou činnost. Člověk
zapojuje svůj střed a oddává se vnímání a materiálu. Dává své duši vyzařovat k oběma pόlům
svého bytí a spojuje je láskyplnou činností. Jen láskyplné zpracování nějaké látky může
vytvořit něco uměleckého.“
Margaretha Hauschková

Lektoři a témata
MUDr. Lukáš Dostál – Anthroposofické lékařství - Co je celostní přístup? Od vědění k
porozumění. Teplo a chlad ve zdraví, nemoci a terapii
Jan Chromeček – Muzikoterapie
Bc. Ada Rosin, dipl. Arteterapeut - Arteterapie
Kristýna Brabcová - Arteterapie

Časový harmonogram semináře:
pá 19:00 – 21:00 Anthroposofické lékařství
ne 9:00 - 14:00 Arteterapie, Anthroposofické lékařství, Muzikoterapie

Cena semináře je 600 Kč. Přihlašujte se prosím na posta@akademietabor.cz

