
Новат а епоха 
на М ихаил 
и задачит е пред 
Ант ропософскот о 
общ ест во
Втора национална конференция 
с международно участие 

"Вие ще страдате много... 
Земята или има бъдеще, или няма 
бъдеще. Земното бъдеще е 
неразделно свързано с 
антропософията. 
А ако антропософията няма 
бъдеще, тогава и цялото земно 
човечество няма бъдеще..." 

   Обща информация: 

   Такса за участие: 

   Настаняване: 

   Занимания по изкуство в група 

   Тематични разглеждания в група

Място на конференцията - хотела към Дома на 
учения при БАН, ул. “Шипченски проход” 50, 
София. (Срещу завод “Електроника”. Градски 
транспорт: трамваи № 20 и 23, автобус N 11)

За цялата конференция - 40 лв., за един ден - 10 
лв., за отделна лекция 5 лв. За хора с ниски доходи 
50% намаление.  

Тези, които нямат място за нощуване могат да 
използват хотела посочен по-горе. Желателно е 
да направят предварително заявка на телефон 
(02) 871 0009 или (02) 870 2140, e-mail: 
housebas@bas.bg

По избор една от посочените по-долу групи: 

1. Рисуване с пастел - водещ Вихра Калапишева 

2. Рисуване с акварел - водещ Нина Стамова 

3. Моделиране с глина - водещ Снежана Бечева 

4. Рисуване с въглен - водещ Мариана Николова 

По избор една от посочените по-долу теми: 

1. “Общността в духовното търсене” - 
водещ Ханс Хаслер 

2. “Инициативи в областта на социалната 
терапия и биодинамичното стопанство” - 
водещ Хартвиг Елерс 

3.  “Пътят към храма” - водещ  Рон  Дунселман 

4. “Смъртта като раждане”- водещ Пайви 
Лапалайнен 

За всички възникнали въпроси моля обръщайте се 
на адрес: conference2011@aobg.org, или на 
телефони 07144/5691 (д-р Д. Димчев) и 
02/8407643 (Диана Ботушарова) 

8 февруари 1924 г.

22 - 25 септември 2011 г.
София, България 

По случай 10-годишнината 
от основаването на 
Антропософското 
общество 
в България



Посрещане на гостите и регистрация. 
Записване в групите по изкуство и 
тематични разговори 

Откриване

Паузa

“Общността в духовното 
търсене” 
Лекция от Ханс Хаслер 

Занимания по изкуство в група 

Кафе пауза 

„Десетте години”
Д-р Димитър Димчев 

Обедна пауза 

„Художественият импулс в светли-
ната на Духовната наука и предста-
вяне на съпътстващата изложба” 
Мариана Николова 

Тематични разговори в група

Кафе пауза 

„Сътворението и геният на 
българския език” 
Георги Акабалиев 

Представяне сдружението „Приятели 
на Валдорфската педагогика”
Величка Йорданова 

„Антропософските практически 
направления в България” 
Дорина Василева 

Вечерна пауза 

Занимания по изкуство в група 

Кафе пауза 

“Михаиловото време в живота 
на д-р Рудолф Щайнер” 
Д-р Трайчо Франгов 

Обедна пауза 

“Михаиловите имагинации на 
Рудолф Щайнер” 
Диана Ботушарова 

Тематични разговори в група 

Кафе пауза 

“Опасностите на XXI век”
Лиана Антонова

Поетично творчество 

Представяне на групата 
по драматично изкуство
“Мария Щайнер”  

Вечерна пауза 

“Светът ще стане храм”
Лекция от Рон Дунселман 

“Заветът на Рудолф Щайнер” 
Георги Христов 

Кафе пауза 

Споделяне на впечатления от 
конференцията
“Бъдещето на Антропософското 
общество и движение” - 
Разговор в кръг
Водещи Георги Акабалиев и Йордан 
Димитров 

Край на конференцията 

150-та годишнина от рождението на 
Рудолф Щайнер и 10-та годишнина от 
основаването на Антропософското 
общество в България са поводът за тази 
очаквана от всички Конференция. 

Архангел Михаил като архангел на 
слънцето заема особено място в духовната 
история на човечеството. "Битката с 
дракона" ни съпровожда още от началото на 
Сътворението. Архангел Михаил стои зад 
действията на Мардук, Индра, Аполон, Митра 
и Зигфрид. През 4-то столетие пр. Хр. той 
инспирира Аристотел, чиято "логика" замени 
старото ясновидство и отвори пътя на 
естествено-научното мислене. 

Днес живеем в петата следатлантска 
епоха. От 1879 г. - тогава се основава и 
Третото българско царство - арх. Михаил пое 
жезъла от арх. Гавраил и отново оглави 
духовното ръководство на човечеството. 
Една трета от неговия "мандат" изтече. 
Разпознаваме ли знаците на Михаил? Каква е 
новата стратегия на духовния свят? Кои са 
новите Михаилови добродетели? Имаме ли 
място в християнството на бъдещето, 
което ще включва в себе си кармата и 
реинкарнациите? - Ето част от въпросите, 
които ще ни вълнуват през дните на 
Конференцията.

Надяваме се заедно да си припомним 
извървения път на нашето Антропософско 
общество, да вникнем в задачите на днешния 
ден и да отправим поглед в бъдещето.

Като благодарим сърдечно на фондация 
„Хелиас”, приканваме  ви да се включите в 
нашата обща работа и в нашия общ 
Михаилов празник. 
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Скъпи членове на 
Антропософското общество,
Скъпи гости и приятели,
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„Михаиловия импулс в нашето съвремие” 
Лекция от Хартвиг Елерс 

От Ръководството 
на Антропософското общество 
в България
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