
GOT (generalni osteopatski tret-
ma) je celovit tretma telesa, na-
menjen odpravljanju zmanjšane 
gibljivosti in okorelosti. 
Tretma stimulira kroženje tele-
snih tekočin (krvi in limfe) in 
omogoča nemoteno delovanje 
živčnega sistema, kar pospeši sa-
mozdravljenje celotnega telesa. 

Andrew Taylor Still (1828-1917) - oče 
osteopatije.

Ljubljana,
29. maj – 13. junij 2021

GOT
Generalni osteopatski tretma

seminar

Kaj je GOT?

Izvajalci, predavatelj in jezik
Seminar bo v sodelovanju z Društvom za fizioterapevte 
in manualne terapevte Slovenije izvedla Akademija za 
manualno terapijo.
Predavatelj na seminarju bo vrhunski angleški osteopat 
DO MSc Michael Pye. 

Seminar GOT bo potekal v angleškem jeziku.

Osteopat kontinuirano in ritmično mobilizira vsak del 
telesa v natančno definiranem zaporedju. Pri tem lahko 
uporablja mobilizacijo mehkih tkiv, artikulacijske teh-
nike in zelo hitre manipulacije (tehnike suvanja).
Zdravje je odvisno od dobrega kroženja tekočin in 
prostih živčnih impulzov. GOT je globalna metoda, ki 
omogoča odstranitev vseh preprek. Priporočljiva je za 
vse vrste bolezni in bolezenskih stanj, saj stimulira sa-
mozdravilno moč telesa.

Pogoji za udeležbo na seminarju
Seminar je namenjen fizioterapevtom in drugim zdra-
vstvenim delavcem, diplomantom Akademije za manu-
alno terapijo, maserjem športne in terapevtske masaže, 
športnim trenerjem in drugim iz podobnih področij. 
Seminar je primeren tudi za študente višjih letnikov 
omenjenih področij.
Za strokovnjake iz fizioterapije in drugih zdravstvenih 
ved ter za diplomante Akademije za manualno terapijo 
pogojev za udeležbo na seminarju ni. Ostali se morate 
predhodno udeležiti seminarja mobilizacije hrbtenice in 
sklepov (več na www.higeja.si v rubriki Tečaj mobilizaci-
je hrbtenice in sklepov) ali dostaviti dokazilo o pridoblje-
nem znanju mobilizacijskih tehnik.    



DO MSc Michael Pye, BSc (Hons) 
Ost, MSc Women Health.
Michael Pye je leta 1995 diplomi-
ral na Evropski šoli za osteopatijo 
(ESO, Anglija). Odtlej deluje v oste-
opatski kliniki in se ukvarja s pou-
čevanjem doma in v tujini. 
Pye opravlja funkcijo višjega kli-
ničnega tutorja na ESO-ju, pa tudi 

kliničnega vodje na novi kliniki za žensko zdravje 
(Women’s Health Clinic), ki deluje v sklopu ESO-ja. 
Poleg tega je vodja seminarjev GOT (generalni oste-
opatski tretma), poučuje pa tudi na mednarodnem od-
delku ESO-ja in vodi seminarje pri predmetu fascia ter 
osteopatija.
Izrazito se zanima za področje ženskega zdravja, ki ga je 

Več o predavatelju ...

Datum in kraj seminarja
Seminar bo potekal 4 dni v 2 modulih. 

I. MODUL:
•	 sobota, 29. maj 2021 od 9. do 17. ure,
•	 nedelja, 30. maj 2021 od 9. do 17. ure. 

II. MODUL:
•	 sobota, 12. junij 2021 od 9. do 17. ure,
•	 nedelja, 13. junij 2021 od 9. do 17. ure. 

Seminar bo potekal v na-
ših učilnicah na Ptujski 
19, v Ljubljani (Bežigrad, 
srednji vhod). Pred stav-
bo je dovolj brezplačnih 
parkirnih mest. Opis poti 
z avtomobilom ali avto-
busom iz različnih smeri 
si oglejte na www.manu-
alnaterapija.si v rubriki 
Ostalo, Kontakt. 

Certifikat in vpis v register

Oprema in druge zahteve
Na seminarju boste dobili delovno gradivo v angleškem 
jeziku. Svetujemo, da pred začetkom seminarja osvežite 
znanje anatomije in fiziologije ter osnovnih tehnik mobi-
lizacije sklepov. 

Na koncu seminarja prej-
mete certifikat Akademije 
za manualno medicino in 
ste vpisani v njen register 
izvajalcev GOT.

Vsebina seminarja

1. dan: 
•	 demonstracija
•	 načela in filozofija tretmaja
•	 splošni pelvični vzorec
•	 tretma pacienta, ki leži na hrbtu
2. dan: 
•	 tretma pacienta, ki leži na trebuhu in strani

3. dan 
•	 ponavljanje
•	 spinalna mehanika - Fryetteovi zakoni - prilagoditve 

diagnoze in tretmaja
•	 pelvične lezije - sakrum in ilium
•	 klasična pelvična in lumbarna prilagoditev

4. dan 
•	 klasična torakalna prilagoditev
•	 klasična cervikalna prilagoditev
•	 prilagoditve za visceralna stanja
•	 fascialna in limfatična ocena
•	 prilagoditev telesa za limfatični tretma
•	 tretma pacienta, ki leži na trebuhu in strani

podiplomsko študiral in tako izpopolnjeval svoje vešči-
ne ter pridobival dragocene izkušnje. Imel je srečo, da je 
od leta 1993 študiral pri profesorju Molinariju, ki je bil 
tudi njegov mentor. Bil je med diplomanti prvega podi-
plomskega osteopatskega šolanja za področje ženskega 
zdravja in mu je bila dodeljena štipendija Molinarijeve-
ga zdravstvenega inštituta. 
Michael Pye sedaj poučuje tudi na Molinarijevem zdra-
vstvenem inštitutu (Molinari Institute of Health), obe-
nem pa je ustanovni član Japonske šole za tradicionalno 
osteopatijo (JTOC) v Kobeju.

VHOD



AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Seminar GOT izvajamo:
v naših učilnicah na Ptujski 19 v Ljubljani.

Telefon: 01 / 54 63 201 
GSM: 041 / 540 942

E-pošta za informacije in vpis: 
info@manualnaterapija.si

Transakcijski račun pri SKB banki: 
03108-1000438793

www.manualnaterapija.si

www.facebook.com/manualnaterapija

Veselimo se srečanja z vami!

Cena in način plačevanja
Cena seminarja znaša 620 € in vključuje 22 % DDV, de-
lovno gradivo in delovni material. 
Za ta seminar omogočamo tudi obročno plačevanje po 
individualni pogodbi, ki jo sklenete v pisarni Akademije 
za manualno terapijo pred začetkom seminarja.
Seminar v celoti ali kotizacijo v primeru obročnega pla-
čevanja po individualni pogodbi je treba poravnati do 
roka prijave oz. do zasedbe mest. Pred vplačilom nas 
obvezno pokličite, da preverimo, če je še kakšno prosto 
mesto!
Vplačanega zneska ne vračamo. Če se izbranega semi-
narja iz opravičenega razloga ne morete udeležiti, lahko 
vplačani znesek uporabite kadarkoli za katerikoli se-
minar, če nas o neudeležbi pisno obvestite vsaj 5 dni 
pred začetkom seminarja. 
Znesek poravnajte na transakcijski račun Akademije 
za manualno terapijo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, št. 
03108-1000438793, sklic na številko 00 32. Potrdilo o 
vplačilu obvezno prinesite s seboj na seminar.

1. Ker imate enkratno priložnost, da se naučite GE-
NERALNI OSTEOPATSKI TRETMA od prizna-
nega strokovnjaka - profesorja in praktika, in to 
kar doma; 

2. ker vam pri uporabi GOT zagotavljamo visoko 
stopnjo varnosti in usposobljenosti; 

3. ker boste usvojili novo veščino, ki jo boste lahko ta-
koj uporabili v svoji klinični praksi;

4. ker se boste seznanili z znanstvenimi dokazi in 
aktualnimi raziskavami na področju uporabe 
GOT;

5. ker doseže uspešen GOT hitre, včasih tudi takojšnje 
rezultate; 

6. ker skrbimo za vas tudi po koncu seminarja, saj sta 
vam na voljo neomejena vadba v naših prostorih 
ob uporabi naših terapevtskih miz – vse brezplačno!

Če se za seminar odločite, izpolnite prijavnico in nam 
jo po e-pošti vrnite. Ob prijavi vplačajte še kotizacijo 
za seminar. 
Prijavnico lahko izpolnite tudi na www.manualnate-
rapija.si v rubriki Seminar GOT in nam jo izpolnjeno 
pošljete na info@manualnaterapija.si.

Zakaj se udeležiti seminarja? 

Postopek in rok prijave

Kontakti

Na seminar pridite v udobni obleki ali trenirki, s seboj 
prinesite natikače, rjuho, brisačo, zvezek, pisalo in mali-
co. Med odmori vam bo na voljo sveže sadje, v pritličju 
stavbe je tudi avtomat s prigrizki in napitki.

Zadnji rok za prijavo na seminar je 27. maj 2021.


