
Nemzetközi Karácsonyi Konferencia. Témája:

Az Antropozófiai Társaság és a Szabad Szellemtudományi Főiskola Feltámasztása
az az Anthropos-Sophia Lényével való tudatos találkozás alapján

íme, újjáteremtek mindent
János Jel. 21,5

2020. dec. 25.,26.,27. és 2021. jan. 2.,3.,4.,5. 13.00-17.00 (UTC/GMT +2)

A Konferencia célja: egy szabad telekommunikációs tér létrehozása, ahol minden antropozófiai 
impulzus és iniciatíva kapcsolatba kerülhet és együttműködhet, hogy az Antropozófiai Társaság 
be tudja tölteni misszióját a XXI. században. 

A Konferencia szervezője: „A pénzügyek átszellemiesítése” nemzetközi klubja, 13 ország 
képviselőinek iniciatív csoportja

Szóvivők: Armen Töugu (Németország), Vlagyimir Szelickij (Oroszország), Eduard Szarojan 
(Örményország), Szergej Vikentjev (Észtország), Igor Fishmann (Ukrajna) , V. Szaveljev 
(Oroszország) és mások

A konferencia programja:

2020.12.25. Misztérium-tett: teremtő kommunikáció a konferencia szóvivői és „Az Antropozófia Első és 
Második Impulzusának Találkozója”c. intuitív dráma szereplői között

Fakultatív program: Szívlogika-gyakorlat Vezeti: Mark Gringols. Orosz nyelven. 19-21 óráig (Kijevi-
Jeruzsálemi idő szerint)

2020.12.26. Az Antropozófiai Társaság 1900-2020 közötti történetének teljeskörű áttekintése: Születése 
Ex Deo nascimur, Halála In Christo morimur és Feltámadása Per spiritum sanctum reviviscimus; az 
Antropozófiai mozgalom története a világon és a szláv területeken. Szóvivő: Vlagyimir Szelickij

Fakultatív program: Szívlogika-gyakorlat Vezeti: Mark Gringols. Orosz nyelven. 19-21 óráig (Kijevi-
Jeruzsálemi idő szerint)



2020.12.27. Az Anthropos-Sophia lénye és új Kiáltványa az antropozófusokhoz. 12-ek köre, mint a 
feltámadt Antropozófiai Társaság egyfajta tevékenység-formájának prototípusa. Lehetőségei és 
felelőssége. Szóvivő: Eduard Szarojan

2021.01.01.Fakultatív program: Intuitív dráma, a témát a résztvevők választják.
Vezetik: Tatjana Vlagyimirovna, Vlagyimir Poljak. Az időpontot később pontosítjuk.

2021.01.02. Kerekasztal. A feltámadt AT tartalmi lehetőségeinek megtárgyalása: hogyan történik az 
Anthropos-Sophia lényével való tudatos találkozás, és milyen formában működik vele együtt a Társaság 
egészében és az egyes antropozófusok individuálisan. Minden szóvivő.

Moderátorok: A. Kobilinszkij (“Szemin” Kreatív Kommunikációs Központ), Vlagyimir Poljak és 
Aron Bereznyickij („Szikra” játéktechnikai, stratégiai, kommunikációs, reflexiós ügynökség)

2021.01.03. Az Antropozófia Második impulzusa, amely a XX. század végén érkezett, s amiről Rudolf 
Steiner a "karma-előadásokban" ír.

Csoportmunka majd plenáris ülés.

Az Első és Második impulzus viszonya a morális fantázia és morális technika lehetőségeként, melyekről 
Steiner „A szabadság filozófiája” c. művében ír.

A modern antropozófiai mozgalom mely tendenciái sorolhatók a Második impulzushoz?

Michael Arkangyal győzelmi eseményének 100 éves ciklusa (arkangyali ciklus). 1879-1979. évek

Jelentős események, amelyek a Második impulzust alakítják: Krisztus Megjelenése az éteri világban, ami 
1933–1945-ben kulminálódik, és Michael földi csatája (1979-2017).

2017-ben annak a Michael-szubsztanciának a minőségi átdolgozása, amit Steiner az Első Évfolyam 19 
órájának Mantra-formájában hozott el.

Társadalmi formák. Ezek változása és fejlődése a mai korban. Moderátor: V. Szaveljev

A Szellemtudományi Szabad Főiskola feltámasztásának valamint a Második és Harmadik évfolyam 
megnyitásának lehetőségei. Szóvivő: Igor Fishmann

A Goetheanum titkai a Karácsony és az Advent fényében. Szóvivő: Szergej Vikentjev

2021.01.04. Kerekasztal. A technikai lehetőségek megvitatása. Az Antropozófiai Társaság feltámasztása 
az internet-tér átszellemiesítésének köszönhetően. Minden szóvivő.

Moderátorok: A.Kobilinszkij, Vlagyimir Poljak és Aron  Bereznyickij

Az Antropozófia Második Impulzusának új intuitív módszerei. Szóvivő: Armen Töugu.

2021.01.05. Összefoglalás, éves és havi terv, a következő, 2021. februári konferencia feladatai 

Azok számára, akik szeretnének a Konferencia folyamatának vezetésében részt venni, létre lett hozva 
egy fakultatív csoport, „A Konferencia metodoszófiai támogatása”, a csoport munkanapokon 9-12 között
működik.

Mivel a Konferencia az antropozófus közösség számára egyfajta Küszöbátlépést jelent, így a résztvevők 
számára nem kizárt a Küszöbőrrel való találkozás és a Fenevad megjelenése. Ezért a konferencia 
eredményes működéséhez el kell kerülni a „ Djatlov-átjárót”. Ehhez a metodoszófiai csoporton belül 



létrehozunk egy manicheusi zsilip-teret, ahová szükség esetén minden, valakire vagy valamire vonatkozó
nem konstruktív kritika kivihető.

A Konferencián való részvétel feltételei: regisztráció az alábbi linken: Регистрационная форма 
конференции/ Application form (google.com) és 20 Euró befizetése 2020.12.25-ig

Kapcsolat: christmasconference2020@gmail.com, Viber/WhatsApp/Instagram: +380 68 128 93 13,

WhatsApp: +380 50 921 45 70, Skype w.o.d.d- логин или Анастасия Тиховская/Anasztazia 
Tyihovszkaja

Információk a konferenciáról: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jbWF8fq97JWJX5AHjAAyvPGQJv4tuqSh

és a Szellemtudomány Könyvtára Fórum-oldalán: 
http://predela.net/forums/index.php/topic,967.0.html

Csoport Facebook-on: 
https://www.facebook.com/groups/494631571454553/permalink/511708743080169/

Meghívjuk az Antropozófiai Társaság, a nemzeti társaságok és ezek oldalágainak vezetését, továbbá 
minden hivatalos antropozófiai szervezetet. Javasoljuk, hogy a konferenciára jöjjenek el a speciális 
képviselők megfelelő számban, regisztrációs díj fizetése nélkül, a szervezet önkéntes, egyösszegű 
adományt nyújthat.

A klubtagok számára a Konferencián való részvételhez külön nem kell fizetni

https://www.facebook.com/groups/494631571454553/permalink/511708743080169/

