
Kedves Szülők, 
 
az e-mailhez kapcsolódóan röviden a 2021. augusztusban induló képzésről és az 
antropozófus orvoslásról: 
 
Az antropozófus orvoslás egy személyre szabott, modern, bizonyítékokon alapuló és 
integratív gyógyászat, amelynek alapjait az 1920-as években Dr. Ita Wegman és a 
Waldorf pedagógiát is megalapító Dr. Rudolf Steiner fektette le.  
Természettudományos alapokon nyugszik, de a látható test megismerése mellett 
figyelembe veszi az emberi érzéseket, az emberi akaratot; az ember vitalitását, 
regenerálódási és gyógyulási képességét és a személyiségét, egyediségét és 
öntudatát is.  
A képzésen mindezeket az egymással összefüggő jelenségeket  a résztvevők 
megtanulják értelmezni. Ez alapján lehetővé válik a betegség újfajta megértése, egy 
egyedi, személyre szabott diagnózis és terápia felállítása érdekében. 
Ebben a folyamatban a páciens nem tárgya lesz az orvosi kezelésnek, hanem 
döntésképes, tanulni akaró alanya.  
 
Az antropozófus gyógyászat terápiás rendszere több egészségügyi szakterületet is 
átfog: A gyógyszerészet területét, ahol a külsőleg és belsőleg alkalmazható 
gyógyszerek természetes eredetűek (ásványok, növények és állatok). Az ápolás 
területét, ahol az ápolók innovatív technikákat alkalmaznak, és ezeket külsődlegesen 
alkalmazható beavatkozásokkal egészítik ki. Ezek során a betegek testén különböző 
területeket, szerveket gyógyhatású anyagokkal borogatnak, pakolásokkal látnak el, 
illetve bedörzsölnek. 
A különböző testi terápiákat, mint a ritmikus masszázs vagy a térdinamika; az 
euritmiát, amely egy belső mozdulat lélekkel telített fizikai kifejeződése. Végül a 
művészeti terápiák sorát, mint az agyagozás, festés, zene és beszédképzés. 
A terápiában az orvosok szorosan együttműködnek az ápolókkal és a különböző 
terápiák képviselőivel. 
 
Az Antromedicart-képzés során lehetőség van elméleti és gyakorlati tapasztalatok 
örömteli megszerzésére a diagnosztikában és a széles terápiás spektrumban. 
A résztvevők természetismerete tágulhat, emberismerete és önismerete elmélyülhet. 
 
A szemléletmód és gyógyítói eszköztár ilyen fajta kitágulása és színesedése a 
gyógyító számára is megújulást hozhat, mind szakmai, mind személyes és 
világnézeti szinten. 

 
 
Bővebb információ: 
http://www.antromedicart.hu  és https://www.facebook.com/antromedicart.hu 
 

Jelentkezés:  infoantromedicart@gmail.com 
 

Üdvözlettel az Antromedicart Egyesület képviseletében 
Wagner Andrea, Dr. Szőke Henrik 
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Ízelítőként  néhány fotó az antropozófus gyógyászathoz: 

    

a WALA gyógyszergyár kertje (tanulmányi út)            Filderklinika, páciens szoba (tanulmányi út) 

 

    

Ita Wegman klinika, páciens szoba            és           Filderklinika, szülőszoba (tanulmányi út)    

 

 

    

Képzés: plasztikázás              és                                 Bothmer gimnasztika 

 



    

Képzés: növényismeret                                                             és az onkológia hétvége:  fagyöngy  

 

 

        

Képzés: gyógyszerészet 

 

      

Tananyagaink: gyermekgyógyászat      és                                    légúti fertőzések    


