
 

 

Gebruikte anthroposofische onderwerpen en literatuur in de 
studie klassieke acupunctuur van de International Free 
University. 
 
allereerst een uittreksel uit de informatiebrochure: 
 
Omdat U wellicht van meerdere acupunctuurscholen informatie heeft gekregen, willen wij U 
nog op enige typische kenmerken van ons studieprogramma wijzen. 
Een van de belangrijkste verschillen met andere studies is de grote rol van de traditionele 
oosterse filosofie, met name het taoïsme, die als voornaamste leidraad van de studie dient en 
niet de syndromenleer, die bij de I.F.U. van ondergeschikt belang is. 
Verder de interpretatie van de filosofie in geesteswetenschappelijke zin, waarbij de 
anthroposofie als "vertaling" van oost naar west dient en waarmee de bruikbaarheid van de 
traditionele oosterse geneeskunst in onze moderne westerse cultuur aangetoond wordt. 
Indien men niet voor deze aspecten open staat, is de studie aan de I.F.U. niet aan te 
bevelen. 
De grondslagen van het werken met kleur op acupunctuurpunten volgens de nieuw 
ontwikkelde Serica-therapie zijn in het studieprogramma van de I.F.U. opgenomen. 
De principes van de traditionele oosterse pharmacologie vormen eveneens belangrijke 
studieonderwerpen, waarbij met name de pharmacologie een eigen invulling heeft, gebaseerd 
op de anthroposofie; er worden uitsluitend westerse, hoofdzakelijk anthroposofische middelen 
gebruikt. 
De I.F.U. heeft slechts beperkte plaatsingsmogelijkheden voor cursisten, waardoor in kleine 
studiegroepen gewerkt wordt; dit vereist een bijzondere inzet van de deelnemers. 
Wij adviseren U dan ook uitsluitend bij voldoende motivatie voor de studie in te schrijven. 
 
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de thema's die expliciet anthroposofisch behandeld 
worden en is mbt acupunctuur niet volledig. 
 
Studiejaar 1: 
 
bij de vergelijking van de chinese 5-elementenleer en de Aristotelische 4-elementenleer: 
- Mikrokosmos 1981 No IV, jaarboek werkgroep fenomenologievan de medische en    biologische 

basisvakken, Bolk Instituut 
- Theodor Schwenk: das sensibele Chaos 
- Rudolf Hauschka: Substanzlehre ook over de elementen als basis voor KH en EW. 
 
bij de spirituele aspecten als lichaam, ziel, geest en shen: 
- Victor Bott: anthroposofische geneeskunde deel 1, incarnatieschema , wezensdelen, driegeleding 

en orgaanindeling 
- Rudolf Steiner, Ita Wegman: grondslagen voor een verruiming der geneeskunst, wezensdelen 
- Husemann en Wolff: das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst., 

wezensdelebeschrijving en driegeleding 
- Werner Schupbach: die Stufen der Menschwerdung in der Evolution der Erde 
 
 
 
bij het begrip secundair vuur als bemiddelaar: 
- Günther Wachsmut: Erde und Mensch, band 1 
 
bij de ontwikkeling van de ziel: 



 

 

- Rudolf Steiner: Theosofie 
- Later aangevuld met Gudrun Burkhard; biografiewerkgroep Loco (geldt tevens als basis voor de 

Serica-Therapie) 
 
Studiejaar 2: 
 
bij de orgaanleer: 
- Husemann en Wolff: das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst., orgaanbeschrijving 
- Rudolf Steiner: eine okkulte Physiologie bij de voedingsleer: 
- Husemann en Wolff: das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst., over de 
- verschillende stofwisselingsprocessen 
- Rudolf Hauschka; voedingsleer / Ernährungslehre 
 
Studiejaar 3: 
 
bij de algemene pathologie: 
- Rudolf Steiner, Ita Wegman: grondslagen voor een verruiming der geneeskunst, hoofdstuk over 

ziekte 
- Rudolf Steiner: Erdenwissen und Himmelserkenntnis, der unsichtbare Mensch in uns 
- Husemann en Wolff: das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst., hoofdstukken over 

pathologie 
 
Studiejaar 4: 
 
bij de speciële pathologie: 
- Husemann en Wolff: das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst., hoofdstukken over 

speciële pathologie 
 
bij de verslavingsproblematiek: 
Dunselman, van Gerven, ter Haar, van Lelieveld: Verslaving en Arta in Vrije 
opvoedkunst 1986 
Koob: Drogensprechstunde 
 
Studiejaar 5: 
 
bij de pharmacologie: 
- Husemann en Wolff: das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst., hoofdstukken over 

geneesmiddelen 
- Victor Bott: anthroposofische geneeskunde deel 2 
- Wilhelm Pelikan: Heilpflanzenkunde Band 1,2,3 
 
 
 
 
Algemeen Anthroposofische werken: 
Steiner:    - filosofie der vrijheid 
  - theosofie 
  - wetenschap van de geheimen van de ziel 

- de weg tot inzicht in hogere werelden 
medisch: -geesteswetenschap en geneeskunde 
  -gezondheid, ziekte, genezing 
  -algemene menskunde. 



 

 

 
 
Nascholingen: 
minstens 5 dagen per jaar verplicht (35 uur) 
 
2008 verdieping orgaanpathologie 
- Husemann en Wolff: das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst. 
- Peter Selg: vom Logos menschlicher Physis 
- Rohen: Morphologie des menschlichen Organismus 
 
2009 de 12 zintuigen en vertaling naar de acupunctuur 
- Soesman: de 12 zintuigen 
- Lauer: die 12 Sinne des Menschen 
 
vanaf september 2010: 
permanente nascholing 10 dagen per jaar met vertaling naar gebruik in de 
acupunctuur van: 
- Rudolf Steiner, Ita Wegman: grondslagen voor een verruiming der geneeskunst 
 
2011 -   Rudolf Steiner: geesteswetenschap en geneeskunde 
 
2012 -   Lothar Vogel: der dreigliedrige Mensch 
 
 
Aanbevolen literatuur acupunctuur 
 
Veelal kan worden volstaan met de syllabi die door de IFU tijdens de colleges worden meegegeven. 
De hieronder vermelde boeken worden in de loop van de studie aangehaald en sommige worden als 
handboek gebruikt. 
 
1e studiejaar 
 
M. Porkert / Hempen Systematische Akupunktur   U&S München	  
	  
M.	  Porkert	   	   	   Die	  theoretischen	  Grundlagen	   Acta	  medicinae	  Sinensis	  
	   	   	   	   der	  chinesischen	  Medizin	  	   	   Basel	  
	  
G.	  Maciocia	   	   	   The	  Foundations	  of	  Chinese	  	   Churchill	  Livingstone	  
	  	  	  	   	   	   	   medicine	   	   	   	   London	  
	  
Schnorrenberger	   	   Nei	  Tsjing	   	   	   	   Ankh	  Hermes	  Deventer	  
	  
2e	  t/m	  4e	  studiejaar	  
	  
Wilhelm	   	   	   I	  Tsjing	   	   	   	   Ankh	  Hermes	  Deventer	  
	  
K.	  Matsumoto	  /	  S.	  Birch	   Five	  elements	  and	  ten	  stems	   Paradigm	  Publications	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Massachusetts	  
	  
R.	  Low	  	   	   	   The	  celestial	  stems	   	   	   Thorsons	  	  New	  York	  
	  



 

 

Liu	  Bing	  Quan	   	   Optimum	  time	  for	  acupuncture	   Shandong	  Science	  &	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Technology	  Press	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Weifang	  
	  
L.	  Hammer	   	   	   Dragon	  rises,	  red	  bird	  flies	   	   Station	  Hill	  Press	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   New	  York	  
	  
5e	  studiejaar	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
M.	  Porkert	   	   	   Klinische	  Chinesische	  	   	   VfM	  Heidelberg	  
 


