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GYVENIMO IR
MIRTIES SLĖPINIAI”
27-OJI TARTPTAUTINĖ RYTŲ EUROPOS KONFERENCIJA

Skirta: tėvams, mokytojams, darželio auklėtojams,
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ūkininkams,
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pasaulėžiūra ir Valdorfo pedagogikos požiūris.
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2022 m. LIEPOS 27-31 DIENOMIS

Kontaktai: eec.lithuania@gmail.com, +370 612 66555, Rasa Čirienė (lietuvių, vokiečių, anglų, rusų kalbomis)

Geteanumo medicinos sekcija Dornache ir
DEMETER LIETUVA biodinaminės žemdirbystės asociacija

KVIEČIA Į 27-ąją TARPTAUTINĘ RYTŲ EUROPOS
KONFERENCIJĄ

Dalyvių finansinis indėlis:
Dalyvio mokestis: 80 eur.
Maitinimas: 15 eur. / diena (pusryčiai 3 eur.,
pietūs 6.5 eur., vakarienė 5.5 eur.)
Kavos petraukos įskaičiuotos į dalyvio mokestį.
Nakvynė mokykloje: 5 eur. / naktis
Konferencijos kalbos:
Lietuvių, anglų, vokiečių, rusų.

„ŽMOGAUS GIMIMO, GYVENIMO
IR MIRTIES SLĖPINIAI“
2022 METŲ LIEPOS 27-31 DIENOMIS,
VILNIAUS VALDORFO MOKYKLA VIVA,
GELEŽINIO VILKO G. 23, VILNIUS, LIETUVA

Registruotis internetu >>
Užpildykite registracijos formą,
ir atsiųsime Jums sąskaitą
apmokėjimui.

Atvykimas:
2022 liepos 27 dieną, nuo 11 val.
Papildoma informacija:
- Prašome turėti vidaus avalynę persiauti;
- Jei nakvosite mokykloje, turėkite savo čiužinį ir
miegmaišį;
- Turėkite savo rankšluostį ir asmenines higienos
priemones;
- Mokykloje nebus galimybės gamintis (virti) savo
maisto;
- bus išduodami konferencijos sertifikatai.

Kontaktai: eec.lithuania@gmail.com, +370 612 66555, Rasa Čirienė (lietuvių, vokiečių, anglų, rusų kalbomis)
2


0
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Nr.

RYTINĖS DARBO GRUPĖS

Grupės vadovas

Kalba,
vertima
s

Ritminis įtrynimas - antroposofinės medicinos dalis. Praktinė grupė.

G-1

Ritminis įtrynimas – tai I.Wegman ir M.Hauškos sukurtas metodas, kuris ritminių judesių ir eterinių aliejų
pagalba teikia gilų harmonizuojantį poveikį visam organizmui, tai leidžia atstatyti visų organų sveiką ritmą,
nuima vidines įtampas, organizmas papildomas naujųomis gyvybinėmis jėgomis. Ritminio įtrynimo metodas
prieinamas visiems, tam nereikia specialių medicininių žinių.
Įvadas į ritminį įtrynimą. Teoriniai metodo pagrindèai. Ritminio įtrynimo demonstravimas ant įvairių kūno
vietų. Kelio sąnario ritmino įtrynimo pagrindai. Praktiniai pavyzdžiai iš gyvenimo. Galimybių tęsti apmokymus
aptarimas.

Irina Šylova,
ritminio masažo
terapeutė ir mokytoja,
antroposofė

Rusų /
Lietuvių

Roman Pönisch,

Vokiečių /
lietuvių

Gyvybės ir mirties procesai dantų ligose ir sveikatoje atsižvelgiant į mikrobiomą.
Teorinė grupė odontologams praktikams ir dantimis besirūpinantiems.
G-2

Dantys žmogaus organizme užima išskirtinę vietą. Danties emalis yra kiečiausia kūno vieta, kuri nuolat
konfrontuoja su aplinka. Labai informatyvu dantis traktuoti sąsajoje su kūno organais. Kodėl viename dantyje
atsiranda skylutė, o kaimyniniame ne - nepaisant gero ar blogo valymo? Fiziologiškai paaiškinti neįmanoma.
Arba pvz. pradeda klibėti vienas iš kandamųjų dantų, čia jau sąsajoje su organais galima rasti nuorodas į kitų
organų susirgimus. Dantistas dažnai turi bendradarbiauti su bendrosios praktikos gydytojais. Mikrobioma yra
šių metų tema ir nusipelno atskiro dėmesio.

Dr. med. dent.

Metalo spalvų šviesos terapija
G-3

Yra terapija su metalu įdažytais stiklais ir natūralia dienos šviesa. Ši terapija buvo sukurta antroposofinės
medicinos pagrindu per pastaruosius 20 metų. Ji naudojama ankstukams, chroniškai sergantiems vaikams,
epileptikams, vidaus ir vėžinėms ligoms gydyti, išsekimo būsenos, po traumų ir artinantis mirčiai. Dalyviai
susipažins su šių stiklų poveikiu, stebės ir mokysis. Lektorius pasakos istorijas iš savo praktinio darbo Filderio
klinikoje Štutgarte, Vokietijoje.

Holger Schimanke, Vokiečių /
metalos spalvų šviesos
ir dainavimo terapeutas

Lietuvių

Prof. Ulrike Barth

Vokiečių /
Lietuvių

Stebėjimų vinjetės. Teorija ir praktika.
G-4

G-5

20 metų praktinė ir tiriamoji patirtis Berlyno Kroicbergo Valdorfo mokykloje sujungiant į klases vaikus su
įvairiomis negaliomis, iš įvairių kultūrų ir skirtingų religijų.
„Stebėijmų vinjetės“ – tai naujas įrankis, kaip stebėti vaikų elgesį ir priimti sprendimus dėl ugdymo plano. Šis
įrankis gali būti traktuojamas kaip pasiruošimas vad. „Vaiko konferencijai“ arba išplėstiniam vaiko aptarimui.

7 planetų keliai kosmose ir žmoguje. Teorija ir praktika.
Pastaba: euritmijos apavas (specialūs bateliai arba kojinės) ir plėvesuojanti apranga.

Vita Valdmane,
antroposofinė gydytoja,

Aija Rancāne,
euritmistė

Rusų /
Anglų/
Lietuvių

Pastaba: kai kuriose darbo grupėse, dėl temos ir veiklos specifikos, dalyvių skaičius ribotas.
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POPIETINĖS DARBO GRUPĖS

Grupės vadovas

Kalba,
vertimas

Beata Schreiber,
Pėdsakų ir archetipų paieška laisvuose vaikų piešiniuose šiandien. Praktinė grupė.
G-6

Dalyviai gali atsinešti vieno vaiko piešinių.
Vaikai mėgsta piešti, o tėvams ir pedagogams tai gali būti raktas į geresnį vaiko, jo poreikių supratimą.

Vidinė ramybė per antroposofinę meditaciją.
G-7

Kaip savyje kurti ir puoselėti vidinę ramybę. Pratimai padedantys pasiruošti medituoti (šeši pratimai, lydintys
pagrindinius). Kaip pradėti medituoti, ir kaip kurti savistabos įprotį. Vidinės ramybės meditacija.

spec.pedagogė,
Valdorfo mokytoja,
ugdymo terapeutė,
ROTA terapeutė
kartu su
Gisela Hartel,
spec.pedagoge

Gabrielė
Germanavičienė,
gydytoja psichiatrė

Anatominis - dinaminis piešimas. Praktinė grupė.
G-8

G-9

Išankstinių įgūdžių nereikia. Anatominio - dinaminio piešimo kūrėja yra Louise Langgaard, kuri teigė, kam
gyvenimas yra judėjimas. M. Voegele 40 metų dėstė gimnastiką ir anatominį-dinaminį piešimą Lohelando
akademijoje. 2022 ji parašė knygą, į kurią sudėjo visas sukauptas žinias. Skirta dailės mokytojams,
gydytojams, sportininkams, kūno kultūros mokytojams ir visiems, kam įdomi žmogaus kaulų dinamika.

Gintaro terapiniai gaminiai.

Margarethe
Voegele
Lohelando
gimnastikos,
anatominio piešimo
dėstytoja

Eva
Waschnewska,
Antroposifinė gydytoja

Teorija. Galima pasirinktinai prisijungti:

III.Vaikų baimių, depresijos ir hiperaktyvumo gydymas antroposofine medicina
G-10 IV.Šansai paliatyviniame palydėjime pacientui ir lydinčiajam
V. Vidinis mūsų artimųjų mirusiųjų palydėjimas

Andreas
Ossapovsky,
antroposofinis
gydytojas

Vokiečių /
Lietuvių

Lietuvių /
anglų

Vokiečių/
Lietuvių

Anglų /
Lietuvių /
Lenkų

Vokiečių /
lietuvių

Pastaba: kai kuriose darbo grupėse, dėl temos ir veiklos specifikos, dalyvių skaičius ribotas.
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LEKTORIAI IR DARBO GRUPIŲ VADOVAI
Andreas Ossapovsky
Gimė 1953-01-20 Chemnice Rytų Vokietijoje. Nuo 3-ųjų savo gyvenimo metų prisimena augęs krikščionių bendruomenėje.
Vidurinė mokykla su abitūra 1971,
18 mėn. privalomos karinės tarnybos. Medicinos studijos nuo 1973 iki 1977 Leipcigo universitete. Nuo 1983 bendrosios
praktikos gydytojas. 1985 apsigynė disertaciją. Vedęs nuo 1976, 3 nuostabūs vaikai ir tokie patys 7 anūkai.
Nuo 1973 studijuoja teosofiją, slaptotyrą, žmogotyrą. Antroposofinę mediciną studijavo pas Otto Wolff, Hans-Broder von Laue,
Thomas Göbel. Nuo 1990 kartu su kolegomis buvusioje VDR įvedė antroposofinę mediciną.
Mokyklos gydytojas laisvojoje Valdorfo mokykloje Drezdene nuo 1990. Nuosava praktika nuo 1991. Rytų Europos
konferencijose dalyvauja ir mentoriauja nuo 1992.

Margarethe Voegele
Gimė 1941 Silezijoje, 1944 su tėvais pasitraukė į Vakarų Vokietiją. Gimnazija Anglijoje ir anatomijos studijos Lohelande,
antroposofinė gimnastikos ir judėjimo meno akademija. Užaugo biodinaminėje šeimoje, tėvas buvo R. Šteinerio mokinys ir p.
Voegele žinias apie biodinaminę žemdirbystę turi nuo pat mažumės. Lohelande ji vadovavo 15 ha daržui, Waldorf mokykloje
dėstė sodo ir daržo pamokas mokiniams bei visus aprūpino biodinaminiais preparatais. Anatominį piešimą ji jau dėstė 2006
Lietuvoje per 1-ąjį gydomosios pedagogikos kursą. Nuo 2013 ji mokina Lietuvos biodinamikus apie biodinaminius preparatus ir
M. Thun sėjos kalendorių bei astronomiją. 2021 ji parašė knygą apie anatominį piešimą, jos viso gyvenimo tyrimų ir praktinio
darbo paminklas su 150 spalvotų, ranka pieštų piešinių.

Roman Pönisch
2005 Aprobuotas stomatologas, 2008 apgynė daktaro disertaciją, 2006 – 2010 gydytojas asistentas Ellwangene/Jagste
2013 sertifikuotas antroposofinis dantų gydytojas (GAÄD ir Med. Sekcija Geteanume)
Holistinis gydymas naudojant hopeopatinius ir antroposofinius preparatus, kad būtų išsaugotas dantų gyvybingumas
2016 Keramikos implantai kaip alternatyva titanui ir biologinis dantų gydymo menas
09/2018 Vokietijos antroposofinių gydytojų draugijos valdynos narys (nemokama veikla)
06/2020 Biologinio dantų gydymo ir keramikos implantų pripažintas speciaistas

Ulrike Barth
Filosofijos mokslų daktarė, Gydomosios pedagogikos ir inkliuzyvios pedagogikos profesorė Manheimo universiteto Valdorfo
pedagogikos, inkliuzijos ir tarpkultūrinių ryšių institute, taip pat dirba Alanus aukštojoje meno ir visuomenės mokykloje. 20
metų dirbo mokytoja Berlyno Kroicbergo laisvojoje Valdorfo mokykloje.
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LEKTORIAI IR DARBO GRUPIŲ VADOVAI
Beata Schreiber
Gimė 1953, ištekėjusi, du vaikai.
Pradinių klasių mokytoja, specialioji pedagogė, Valdorfo mokytoja, Rota-terapeutė.
Ypatinga specializacija – darbas su vaikais, kuriems reikia kitokio mokymo, kurie turi specialių problemų.
25 metus dirbo Drezdeno Valdorfo mokykloje specialiąja mokytoja.
Lektorė konferencijose, kongresuose ir mokytojų bei darželio auklėtojų kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Gabrielė Germanavičienė
Gydytoja psichiatrė. Gilinasi į antroposofinę mediciną ir rūpinasi antroposofinės minties sklaida Lietuvije. Yra prisidėjusi prie
keleto antroposofinių ir antroposofinės medicinos knygų vertimo, redagavimo ir išleidimo (“Padėkime augti”, ”Kaip pasiekti
aukštesniųjų pasaulių pažinimą”, ”Gydymo meno pagrindai”, ”Kas yra antroposifinė medicina”), tarp jų ir M. Gloeckler ”
Meditacijos antroposofinėje medicinoje”. Taip pat domisi meditacinių praktikų nauda žmogaus kasdieniame gyvenime, ir ypač
tėvystėje. Šiomis temomis skaito paskaitas, veda grupes, 2020 m. išleido savo knygą „Dėmesinga tėvystė”.

Vita Valdmane
Gimė Rygoje 1965, ten ir mediciną studijavo, o 1994 užbaigė antroposofinės medicinos studijas Luko klinikoje. Nuo 2005 turi
privačią antroposofinės gydytojos ir homeopatės praktiką Rygoje. Turi tris vaikus.

Aija Rancāne
Euritmistė ir euritmijos terapeutė, turinti pedagoginį išsilavinimą. Dirba mokyklose ir darželiuose, Latvijos Camphill Rožkalni,
veda Valdorfo kursus ir seminarus. Mėgaujasi gamta ir augalais, žvaigždėmis, jūra ir pušynais, brangina draugus ir šeimą.
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LEKTORIAI IR DARBO GRUPIŲ VADOVAI

Holger Schimanke
Gimė 1961; ligonių slaugos profesinės studijos; dainavimo studijos ir dainavimo terapijos specialisto diplomas; 11 metų dirbo
muzikos mokytoju gydomosios pedagogikos mokykloje; metalo spalvų šviesos terapijos studijos; jau 12 metų dirba šviesos
terapeutu antroposofinėje Filderio klinikoje Vokietijoje.

Irina Šylova
Gimė 1966. Medicinos sesuo. Ritminį masažą prak kuoja nuo 2003 ir turi savo kliniką. Ser kuota ritminio įtrynimo dėstytoja nuo
2009 (diplomas gautas Vokie joje antroposo nėje klinikoje Herdecke). Dėstymo pa r s Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje,
Bulgarijoje. Antroposo ją studijuoja 23 metus. Kasmet dalyvauja antroposo nės medicinos seminaruose St. Peterburge. Ištekėjusi,
turi dvi dukras.

Eva Waschnewska
Antroposofinė gydytoja, Lenkija.

fi

ti

ti

ti

fi

ti

fi

ti

fi

8


0

