A medicina é uma das 11 seções na Escola
Superior da Ciência Espiritual.
O fórum da euritmia terapêutica é um
campo de trabalho da coordenação Internacional da Medicina Antroposófica
(IKAM).
O IKAM inclui os coordenadores de todas
as profissões terapêuticas, assim como
todos os representantes das organizações
profissionais abrangidas pela Seção Médica
da Escola Superior de Ciência Espiritual do
Goetheanum. A tarefa é a formação de uma
consciência geral para a situação e necessidades de desenvolvimento a nível mundial,
do Movimento Internacional para a Medicina
Antroposófica.
Oferece a ajuda a iniciativas no âmbito da
medicina antroposófica, com o planejamento,
realização/acompanhamento, apoio e controle de qualidade necessários.
No Fórum Internacional de Euritmistas
Terapêuticos encntram-se os euritmistas do
mundo inteiro.
O Fórum Internacional de Euritmia Terapêutica contempla todos os euritmistas terapêuticos do mundo. Colaboradores são aqueles
que querem ”manter esta união” e desenvolver a euritmia terapêutica. Os participantes
se unem com o movimento da medicina
antroposófica para o desenvolvimento e a
ampliação da euritmia terapêutica dentro
do sistema de saúde de cada país. O trabalho de intercâmbio representa para todas
as pessoas que trabalham com a euritmia
terapêutica de forma responsável. Ele serve
para todas as áreas de trabalho, associações
e formações. Atualmente o fórum é representado por representantes de iniciativas de
euritmia terapêutica em mais de 40 países.

Contato?
Nos alegramos ...
Coordenadora Internacional da Medicina
Antroposófica (IKAM)
Medizinische Sektion
am Goetheanum
Albert-Steffenweg 2
CH-41434 Dornach/SUIÇA

SECÇÃO MÉDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA ESPIRITUAL
NO GOETHEANUM,
DORNACH/SUIÇA

Mail :
sekretariat@medsektion-goetheanum.ch
sekretariat@heileurythmie-medsektion.net

Página na internet:
Internationales Forum Heileurythmie
www.heileurythmie-medsektion.net
Medizinische Sektion am Goetheanum
www.medsektion-goetheanum.org

Euritmia
Terapêutica

Conta bancária para donativos:
Medizinische Sektion am Goetheanum
Volksbank Dreiländereck EG
Med. Sektion / Förderstiftung AM
IBAN: DE92 6839 0000 0000 9707 60
BIC/Swift: VOLODE66
Anotação: 1258 Forum HE
(É favor indicar sempre esta anotação)
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Nós somos ...

Tarefa: Desenvolvimento de qualidade através
de formação interna, conferências, workshops
e seminários de especialização.
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Ärzte

Jardins de Infância, Escolas, Pedagogia Curativa, Instituições para pessoas com necessidades especiais, trabalho com idosos, como
profissão liberal, em clínicas e hospitais.

Praxisfelder

A coordenadora juntamente com os co-coordenadores cuidam do trabalho de interligar
e comunicar os resultados de pesquisa mais
importantes e publica-os.

Áreas de Trabalho

Landesvertreter

O trabalho do Fórum é financiado somente
através das contribuições solidárias dos profissionais de Euritmia Terapêutica e de donativos.

Na « International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies »
(IFAAET) uniram-se as associações da
Euritmia terapêutica e da Arte-terapia.

Berufsverbände

A organisação e finanças estão disponíveis
para todos os grupos na Seção Médica.

Dez associações profissionais aprovaram um
conceito da profissão. Trabalhado num código
ético com diretrizes gerais no metodo reconhecido internacionalmente no celo da marca
AnthroMed® Eurythmy Therapy. No ambito
nacional é trabalhado no reconhecimento da
profição e de seuds direitos de sua prática em
cada país.

(Vertretung
aller Arbeitsbereiche)

O Boletim anual informa sobre a situação
atual da comunidade profissional de cada país.
(veja www.heileurythmie-medsektion.net/de/
Journal)

Associações profissionais internacionais

Forschung

O Fórum existe pela iniciativa, competência
e consciência dos seus membros ao redor do
mundo.

Tarefa: Elaboração de critérios de qualidade,
segurança e desenvolvimento da Euritmia
Terapêutica, em todas as formações profissionais.

Struktur-Organigramm

O Fórum Internacional considera-se um organismo em desenvolvimento.
Promove uma vida espiritual na qual o desenvolvimento e as iniciativas individuais são
cultivadas.
Podendo assim surgir um intercâmbio referente ao conteúdo, às questões de legalidade
e reconecimento entre os responsáveis de cada
iniciativa. Dessa forma cria-se uma consciência
comum para as necessidades e possibilidades
de cada iniciativa tornando possível a troca de
iniciativas em grupo e individuais.

Grupo internacional de formadores

Tarefas: Aconselhamento a curto, médio e
longo prazo de metas para transformar e
reformular formações/investigações, ajudar
grupos, associações e sindicatos, local de
trabalho e consultórios em locais públicos e
acessíveis adentrando o reconhecimento da
euritmia terapêutica em cada país.

IN T ER N AT I ON A L E R F AC HB E RE IC H H EI L EURYTHMIE (Forum Heileurythmie)

Organização e financiamento

Tarefa: Intercâmbio e desenvolvimento de
ideias em conjunto para a formação de uma
união profissional internacional.

Time de Co-Coordenadores

Koordinationsteam

Conferência de representantes internacionais

Ausbildung

Euritmistas terapêuticos do Fórum Internacional da Euritmia Terapêutica cultivam o intercâmbio e o trabalho em grupo com vista ao
desenvolvimento da qualidade em formações
profissionais, à abordagem de questões de
reconhecimento da profissão e ao aperfeiçoamento profissional.

Pfleger

Somos organizados ...

Physiotherapeuten

Nós trabalhamos ....

www. heileurythmie-medsektion.net/de/flyer/poster

