ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Методът на цветните лъчи на Светлината

31 август-1 септември 2012
Арбанаси
Второ известие

Общество Бяло Братство - България

Вместо какво или къде, съвременната история и култура предпочитат да питат
как. Явно духът на XXI век поставя методологични въпроси. Изминалото столетие
пренесе Завета на цветните лъчи на Светлината като исторически, езиков и
сакрален документ, но тъкмо неговата методологична мощ го прави до днес и
действен, и безсмъртен. Тази е и мисията на юбилейната научна конференция –
да осмисли Завета като оригинален инструмент за духовност, себепознание и
култура. “Христос ви дава много прост метод и вие непременно трябва да го
приложите” – тези думи на Петър Дънов, Учителя, продължават да се вливат в
човечеството и да тонират волята му с моралната сила на Христовия импулс,
който е сила и живот.

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
31 август 2012, петък
19.30-20.00

Официално откриване

20.30

Коктейл Добре дошли

1 септември 2012, събота
08.30-13.00

Първа пленарна сесия. Езотерични аспекти на Завета

08.30-08.50

Ментално отделяне и присъединяване: медитативни техники в Завета
Димитър Калев

08.50-09.10

Метафизика на светлината в Завета и езотеричното христианство
Деян Пенчев
Езотерични ключове към разбирането на Завета
Филип Филипов
Скрити послания в Завета
Константин Златев

09.10-09.30
09.30-09.50
09.50-10.10

Проявлението на Духа в Завета
Веселин Дочев

10.10-10.30

Обсъждане

10.30-11.00

Кафе пауза

11.00-11.20

Проекции на архетипните основи на битието в Завета
Ангел Запрянов
Небесни осиявания и земни пътища
Георги Секулов

11.20-11.40
11.40-12.00

Завета - метод за съпреживяване на Божествената Любов, Мъдрост и Истина
Ваня Вергова

12.00-12.20

Три ключови понятия от Завета и присъствието им в учението на Петър Дънов
Илиян Желязков

12.20-12.40

Завета и трансформациите му в словото на Учителя Петър Дънов
Георги Стойчев

12.40-13.00

Обсъждане

13.00-14.00

Обяд

14.00-18.40

Втора пленарна сесия. Исторически, езикови, философски и невробиологични аспекти на Завета

14.00-14.20

Biblical levels of symbolism and legacy of the "red" type "blood-earth-man
Мони Алмалех

14.20-14.40

Сравнителен анализ на цветовата символика в Завета
Светослава Тончева

14.40-15.00

Промените при Робата на светлината
Мони Алмалех

15.00-15.20

Конектомика: цветовете на мозъка
Георги Чалдъков
Синестезия: цветовете на думите
Марин Железов

15.20-15.40
15.40-16.00

Феноменологично възприятие на спектъра на светлината
Филип Филипов

16.00-16.30

Обсъждане

16.30-17.00

Кафе пауза

17.00-17.20

Кратък анализ на структурата на Завета
Светослав Костов

17.20-17.40

История на изданията на Завета
Людмила Димитрова

17.40-18.00

О русском издании Завета
Михаил Левин

18.00-18.20

Опитности при превеждане на Завета на немски
Светослав Костов

18.20-18.40

Обсъждане

18.40-19.15

Документален филм: В родния Рай ме завръщаш
Реж. Галина Герасимова

19.15-19.30

Официално закриване

20.00

Гала вечеря

Хотелът е разположен в западната част на Арбанаси, непосредствено до манастира Успение
Богородично, съхраняващ чудотворната икона Богородица Троеръка. Изграден е в стил
манастирски комплекс от XVI век. Предлага собствен параклис, Уелнес център с открит басейн,
зона за релакс и солариум, ресторант, лоби бар с тераса, зала за дегустации на селектирани
вина, вътрешен двор със специално проектирано озеленяване. Бизнес центърът разполага с две
конферентни зали. Хотелската част е съставена от 46 двойни стаи и студия и 2 апартаментa.

Краен срок за заявки за участие
31 май 2012
Краен срок за предаване на ръкописи за публикация
29 юли 2012
Презентации
1 септември 2012

