Антропософска терапия чрез пеене
~ Първи обучителен модул ~
28 октомври - 1 ноември 2016 г.,
София, х-л „Рила“, зала 2
ПРОГРАМА
28 октомври (петък)
18.30 – 21.00ч.: регистрация, представяне на
участниците и лекторите, упражнения
29 октомври (събота)
9.30 - 10.00ч.: пеене (Т.Ригас)
10.10 – 11.40ч.: евритмични зодиакални знаци –
практ. упражнения (Б.Стоицев)
12.00 – 13.00ч.: Евритмията – „любимата дъщеря
на антропософията” (Б.Стоицев, лекция)
13.00 – 14.30ч.: обедна пауза
14.30 – 16.00ч.: евритмични зодиакални знаци –
практ. упражнения (Б.Стоицев)
16.15 – 18.00ч.: продължение на практ.евритмични
упражнения (Б.Стоицев)
18.30 – 19.30ч.: упражнения и пеене в хор (Т.Ригас)
19.40 – 20.10ч.: въпроси във връзка с евритмичните
зодиакални знаци (Б.Стоицев)
30 октомври (неделя)
9.30 – 10.00ч.: пеене (Т.Ригас)
10.10 - 11.40ч.: евритмични зодиакални знаци –
практ. упражнения (Б.Стоицев)
11.50 – 13.00ч.: продължение на практ.евритмични
упражнения (Б.Стоицев)
13.00 – 14.30ч.: обедна пауза
14.30 – 15.00ч.: упражнения и общо хорово пеене
(Т.Ригас)
15.00 – 16.00ч.: въпроси и отговори относно
евритмичните зодиакални знаци, обратна връзка от
участниците (Б.Стоицев)
16.20 – 18.00ч.: Зодиакалните знаци и човешкото
тяло - (Т.Ригас, лекция с въпроси и отговори)
18.30 – 19.30ч.: общо хорово пеене (Т.Ригас)
19.30 – 20.00ч.: ретроспекция на деня
31 октомври (понеделник)

9.30 – 10.00ч.: пеене (Т.Ригас)
10.10 - 13.00ч.: Човешката душа като рожба на
Космоса – 12-те зодиакални знаци (Д.Василева,
лекция)
13.00 – 14.30ч.: обедна пауза
14.30 – 16.30ч.: задълбочаване и работа в малки
работни групи
16.40 – 18.00ч.: хорово пеене (Т.Ригас)
18.30 – 20.00ч.: базисни дихателни упражнения от
Валборг Вербек; обмен, въпроси, обратна връзка
от работните групи, ретроспекция на деня
1 ноември (вторник)
9.30 – 10.20ч.: базисни дихателни упражнения от
Валборг Вербек
10.30 – 11.30ч.: упражнения, хорово пеене
11.40 – 12.00ч.: въпроси и обратна връзка
12.00 – 13.00ч.: „Как да продължим?” – визия,
дискусия за бъдещето и организацията на
обучението; обсъждане на стандартите и
изискванията; избор на организационен екип от
трима човека; пеене за финал на срещата;

света антропософска терапевтична практика, като
част и съвместно с антропософската медицина.
Обучението в бъдеще ще се развие съобразно найудобното за участниците време. Няма изискване за
предварителна професионална квалификация.
Такса за участие: 120 лв. Тя не се променя,
независ имо от ча сове те участие, порад и
постоянните разходи по обучението. Максимален
брой участници: 25 човека. Срок за записване –
20.09.2016 г.
За записване: Дорина Василева,
dorina69@abv.bg, 0887 615 732 или контактната
форма на Сдружение по антропософска лечебна
педагогика и социална терапия www.oporabg.com.

След 13.00 ч. организационният екип остава за
дискусия във връзка с бъдещата организация на
курса.
Лектори: Теодорос Ригас (антропософски
терапевт), Бенеамин Стоицев (евритмист), Дорина
Василева (антропософски терапевт, организатор)

Скъпи приятели,
необходимит е с р е д с т в а з а ф и н а н с о в о т о
организиране на събитието (зала, разходи във
връзка с нощувки, пътуване и хонорар на
лекторите, преводач) са около 1500 евро, като една
част ще бъдат събрани от таксите на участниците,
а останалите (може би около две трети) трябва да
намерим предварително от други източници. И
н а й -м а л к а та д а ре н а с ум а щ е п ри е м е м с
благодарност.
Можете да дарите за семинара и като
закупите някои от електронните книги:
http://www.oporabg.com/?q=trackerBooks_avtori

Обучението по антропософска терапия чрез
пеене /след въвеждащия семинар, април 2016 г./
цели на основата на саморефлексия, да даде
възможност за личностно развитие, за достигане на
здравословен баланс, както и за поетапно
придобиване на право за прилагане на утвърдена в

Банкова сметка за такси и дарения
В левове: Банка ДСК BIC: STSABGSF
IBAN: BG04 STSA 930000 1947 2768
Основание: дарение терапия чрез пеене
Сдружение по антропософска лечебна педагогика
и социална терапия

