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Цена: по желание
ИЗДАВА СЕ ОТ АНТРОПОСОФСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Антропософията е път на познание и себеразвитие, който обхваща сферите на философията и науката, изкуството и
социалния ред, предлага духовно-научни методи за развитие на истинско осъзнаване на реалността, дава обективно
обяснение за човешката и световна еволюция. Основателят – д-р Рудолф Щайнер (1861 – 1925 г.) предоставя на всяка
индивидуалност в пълна свобода обективно да изследва и провери фактите, изнесени от него за видимия и невидимия свят.

Мистерията на Голгота и
духовното причестяване

За Христовото събитие

Мистерията на Голгота се състои
от две големи стъпки: смъртта и
възкресението
на
Христос.
Силите на възкресението са
присъща част от Неговото
същество от пра-началото на
времената; защото Той идва от
сферата на вечното възкресение и
носи неговите сили в Себе си.

Това, което се е вляло в
човешката
еволюция
чрез
Христовото явяване работи в нея
като
зародиш.
Бавно
и
постепенно, зародишът трябва да
узрее. Досега във физическото
битие се е вляла само една малка
частица от дълбочината и
съдържанието на новата мъдрост.
Ние сме едва в началото на
развитието на Християнството.

С. Прокофиев
„Мистерията на Възкресението в
светлината на Антропософията”

Р. Щайнер
„Въведение в Тайната наука”

„Олтар” – Маргарита Волошина

Никъде другаде общочовешката противоположност между Изтока и Запада не се проявява така ясно, както в
начина, по който се празнува Великден. Западните християни са проникнати от сериозността и от съдбовния мрак на
смъртта. Те разбират смъртта. Дълбоко предусещайки, те разбират също и смъртта на Христос, доколкото тя би
могла да бъде разбрана, ако погледът ни е насочен предимно към човешкото тяло на Исус. От друга страна,
благодарение на своето чудно, все по-заглушавано, но въпреки това съхранено достойнство, Изтокът разбира живота,
разбира го по-добре, отколкото смъртта. Избягвайки западния интелектуализъм, той може да поддържа едно
безпроблемно и наситено с душевност отношение към свръхсетивния свят, спрямо който земният свят е един привиден
свят. Както Западът разбира Христовата смърт, така Изтокът предусеща и чувствува тайната на Христовото
Възкресение. Източното християнство е предразположено по-скоро да си представя и да обожествява Христос като
една свръхсетивна Божествена същност, отколкото да застава пред човешката фигура на Исус, да я усеща като един
образец и да се вдълбочава в човешката драма на Христовите страдания. Причината за това е, че Изтокът е съхранил в
много по-голяма степен отзвучаващите съзерцателно-духовни изживявания на предхристиянската епоха, от която
бликат дионисиево-възторжени душевни възможности, проявяващи се в източното празнуване на Великден.
Емил Бок
„Трите години
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Покана за Великденския празник

Покана за Общо събрание на АОБ 2012г.

Заповядайте на 7 април (събота) в София в залата на
Дома на учените при БАН (хотел на БАН, ул. Шипченски
проход 50)
Програма:
11:00-12:30 – рисуване, евритмия, медитации – Вихра
Калапишева и д-р Трайчо Франгов
13:00-14:30 – работен обяд на УС.
15:00-15:30 – Календар на душата – медитация – д-р Трайчо
Франгов
15:30-16:00 – Моят жизнен път – представяне и четене на
откъси – Христо Маринов
16:00-16:20 – евритмия – д-р Трайчо Франгов
16:20-17:00 – пауза, срещи
17:00-18:00 – лекция – Пътят през евангелията и търсенето
на Христос – д-р Трайчо Франгов
18:00-18:30 – Срещи и разговори по темата.

УС на Антропософското общество в България
уведомява всички членове на Обществото, че свиква
редовното общо събрание на 08 април 2012 г. в София.
Събранието ще се проведе в залата на Дома на учените при
БАН (хотел на БАН, ул. Шипченски проход 50) от 9.00 часа
при следния дневен ред:
1. Доклад от председателя на УС
1а. под-доклад от секретаря относно процедура за
актуализация на членството
1б. под-доклад от касиера за финансовото състояние
2. Разисквания по докладите и изказвания на членовете
3. Промени в устава
4. Избор на управителен съвет и председател
5. Приемане на решения за дейността през следващата
година
Молим всички участници в събранието да носят
членските си карти тъй като ще се гласува с вдигане на
розовата членска карта.

АНТРОПОСОФСКИ ГРУПИ
ВАРНА

Антропософска група
Дафина Димова, тел. 0896 642 822

Антропософска група
Радослава Ангелова, тел. 0878
965 650
Плевен

Антропософска група "Светилник"

Група "Космософия"
Лиана Антонова, тел. (02) 856
67 35

Група „София”
Васил Назъров, тел. 0878
817 417
Стара Загора

Група ‘‘Антропос-София’’

Галина Трифонова
тел. (064) 840 564; 0888
632 206

Дора Петрова, тел. (042) 643
500

София

Георги Акабалиев, тел. 0878
398 509

Група ‘‘Михаил’’
Лалка Фингарова, тел. (02) 868
99 49; 0888 263 741

Работа с биография, социална
художествена терапия и приказка
Светла Бисерова, тел. (02) 988
01 78

Антропософски кръг ‘‘Аристотел’’
Доц. д-р Иванка Кирова, Тел.
(02) 831 78 74

Група "Рудолф Щайнер"
Александър Бояджиев
тел. 0888 406 095

Група ‘‘Ариадна’’
Диана Ботушарова
тел. (02) 840 76 43; 0889
345 730

Група за слово и драма ‘‘М. Щайнер’’
Богдана Вульпе
тел. (02) 983 18 68; 0885
836 822

Група ‘‘Рудолф Щайнер’’
Група за начинаещи
Иглика Ангелова и Йордан
Димитров
тел. 0897 657 298; 0885 059
789

Група ‘‘Клуб на родителите’’
Иглика Ангелова, тел. 0897 657
298,

Социална художествена
терапия (арт-терапия)
Дочка Колева,
тел. (042) 621 330; 0886
824 715
Търговище

Група по лечебна педагогика
Константин Адамов
тел.: (0601) 811 07; (0899)
609 516

Ямбол

Група "Светлина"
д-р Ива Манева, тел. 0887
179 057
ФОНД за НАБИРАНЕ на СРЕДСТВА
за закупуване на Антропософски
дом в София (към АОБ)

Дарителски сметки:
BGL BG24UNCR76301075590031
USD BG10UNCR76301175509595
EUR BG07UNCR76301475508630
Всички суми преведени по тези сметки
както от физически, така и от
юридически лица, подлежат на данъчни
облекчения.
Текуща наличност: 2130 лв.
За контакти:
Георги Акабалиев - 0878 398 509
Александър Бояджиев - 0888 406 095
Благодарим

Новоприети членове в АОБ
Маргарита Томова - София
Весела Димитрова - София
Васил Ваташки - София
Мирослав Тодоров - София
Стефан Стефанов - Варна
Валентин Стоянов - Бургас

Очаквайте следващия редовен брой
за Йоановден!

