Termíny jsou uvedeny na webu.
VYUČOVACÍ DOBA
Od soboty do soboty
Vždy 9:00 – 19:00 hodin

ITA WEGMAN AKADEMIE STEIERMARK
Schule für Rhythmische Massage

80 vyučovacích hodin
CENA: € 700,- (snížená cena pro ČR)
Potvrzení o platbě je podmínkou k přijetí do kurzu, a je nutno je
zaslat nejpozději 14 dní před zahájením kurzu!
Částku prosíme převést na:
Steirmärkische Sparkasse / Účet vedený na IWA STMK
IBAN: AT42 2081 5000 0194 7431
BIC: STSPAT2GXXX

Orientační týden
OW01

U platby prosím uveďte své jméno a příjmení, označení kurzu
„OW měsíc a rok kurzu“
ITA Wegman Akademie – Steiermark
Vedení akademie: Mag. Dr. phil. Charlotte Allmer, MSc, MEd
Sídlo: Schörgelgasse 82, 8010 Graz Schulungsstätte: St. Peter
Hauptstr. 28, 8042 Graz, Mobil: +43 6604622559, Fax: +43 316
840228
e-mail: office@rhythmische-massage-wegman.com
Příhlášky prosím posílejte výhradně prostřednictvím domovské
stránky: www.rhythmische-massage-wegman.com

Duch, duše a tělo

V DIALOGU
Obrázek 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Farbenlehre_(Goethe), Farbenkreis, aquarellierte Federzeichnung von Goethe, 1809,
Original: Freies Deutsches Hochstift – Frankfurter Goethe-Museum;
Obrázek 2: https://www.amazon.es/Empire-150035-Minip%C3%B3ster-Miguel-Creaci%C3%B3n/dp/B000SZMQ2W,sixtinische,
Sixtinische Kapelle, Erschaffung Adams

Člověk a individuální zdraví, co to znamená v praxi?
Schopnost rozpoznávat kauzální souvislosti je základem
rozšířeného léčebného umění. Chceme rozvíjet kompetence,
nabízet člověku lidskost v setkávání, poznávat sebe samé,
porozumět sobě samým a usilovat o zodpovědné jednání.
V dialogickém procesu sdílení využíváme osvědčené nástroje
komunikace, doteku, pohybu, rytmu, vnímání a reflexe. Tím se
nám otevírá možnost rozvíjet chápání a poznávání souvisejícího
duchovně-duševně-tělesného obrazu člověka, tvořícího základ
terapeutických intervencí vhodných pro dnešní dobu.
Cvičení používaná v tomto vzdělávání mají na lidský organismus
obecně regulující účinek. S rostoucí schopností vnímat sebe
sama narůstá v rámci procesu osobního rozvoje i ochota přijímat
(spolu)zodpovědnost za vlastní léčebný proces.
Tato kompetence získaná skrze sebezkušenostní proces
představuje podstatný přínos zdravotnickému a sociálnímu
systému budoucnosti. Otevírá nové cesty a léčebné oblasti, které
nabývají na stále větší důležitosti pro všechny zúčastněné, ať už
se jedná o pacienty, pečovatele, rodinné příslušníky, terapeuty či
lékaře.
Oborová různorodost účastníků umožňuje v rámci vzdělávání
živou interdisciplinární výměnu.

Lidský organizmus
ve své celistvosti
Učit se myslet srdcem
Chtít konat ze středu
Skrze tepelné proudy volních sil

