
 1.Форум 2.Музикална и йога зала 3.Детски кът 4.Chill area 5.„Life Trans” юрта  6.„Институт 
за изследване на 
тишината” 

7.Масажи 8. Квантова 
медицина 

9.Астрология и 
Таро 

10.Пазар  

Петък 
29. 03. 

19.00-20.00  „Основи на квантовата 
медицина” – лекция за енергийното 
тяло на човека и енергийното измерение 
на храната - Дима и Тошко Тодорови, 
www.kvantmed.com 
 
20.00-20.30 „Само подсладител ли е 
билката стевия?” – лекция за лечебните 
свойства на квантовата билка – Валентин 
Игнатов, www.bioplus-bg.com 
 
20.30-21.30 „Изкуството като 
комуникация, комуникацията като 
изкуство”- представяне на визията и 
практиките на сдружение „Global Vision 
Circle”  - Михаил Димов и Златина 
Толева, www.globalvisioncircle.org 
 

18.00-20.00 Хата  йога с Таня 
(Център 15), www.center15.bg 
 
Music by: 
 
20.00 Z3n /IDM/ 

21.00 Live act: Roman Kurilenko 

(kaval, guitar, voice, electronica) 

22:30 Live act: Neolithicvox & Еdi 

Bogoev (sitar & guitar) 

00:00 Stak /Slow Trance/ 

 
Изложба живопис - „Духовно 
отваряне” на Мариана Матева 

19.00 Уъркшоп за 
деца и възрастни 
„От нищо-нещо” 
– как да 
претворим в 
нещо красиво 
ненужните вещи 
с Мирела 
Пиронкова 

 

18.00 – 01.00 –  

Ambient Visuals 
& Chill zone 

 

Изложба 
дигитални 
илюстрации – 

„Кратки 
истории” на 
Недялко 
Иванов-Нечо 

www.nechoart.c
om 

 

18.00-01.00 

Life Trans е музикална 
медитация-
импровизация, 
творчески процес, 
който не разделя 
участниците на 
“изпълнители” и 
“публика” – тук всеки е 
и двете. 
Предварителни 
музикални умения не 
са необходими, на 
преден план излиза не 
крайният резултат, а 
процесът на общуване, 
търсенето на хармония 
и Единство (Inity). 

18.00-01.00 

„Институтът за 
изследване на 
тишината”  е 
лаборатория, където 
Тишината се изследва 
съвсем буквално...и 
където  изследовател  
може да бъде всеки, 
който пожелае.  
 
Необходимо е да се 
откажем за час или два 
от думите и да се 
вгледаме...  
 

  20.00 – 21.30 
 
Кратка 
индивидуална 
консултация по 
Ваш въпрос чрез 
Таро - Жанета 
Ганчевска (Център 
15) след 
предварително 
записване на 
center15@abv.bg,   
 

Домашно 
приготвена 
храна и 
напитки 
 
Hand made 
бижута и 
аксесоари 
 
Декорация и 
атмосфера: 
Веси 
Стоянова и  
Яна 
Караманова 
 
 

Събота 
30.03. 

14.00-15.00 „Що е  сугестопедия?” – 
представяне на уникалния български 
метод за изучаване на чужди езици (и не 
само), и разгръщане на личностния 
потенциал чрез игри, музика и изкуство - 
Галина Спасова – преподавател от 
Център по класическа сугестопедия, 
www.suggestopedia.org 
 
15.00-16.00 “SUNGAZING” – методът на 
слънчевото хранене” – лекция от 
практиката на Иван Стойчев  
 
16.00-17.00 „Активни микроорганизми 
и земеделие на бъдещето” -  Атанас 
Митов от с. Добростан 
 
17.00-18.00 „Органична архитектура, 
самостойно живеене на село и 
изграждане на малко стопанство” – арх. 
Мартин Микуш (привърженик на 
бавната органична архитектура и 
непрофесионален хлебар) 
 
18.00-19.00 „Кристал България” – 
ликция за лечебните структурни 
свойства на водата – Саша Тодорова и 
Иван Иванов 
 

14.00-15.30 Кундалини йога с 
Маргарита Узунова (Център 15), 
www.center15.bg 
 
16.00-17.00 Йога на смеха – 
комбинация от смях, движение 
и дихателни практики с Петър 
Петров и Деница Александрова 
www.laughteryoga.bg 
 
Music by: 
 
17.00 Africandro /Go Slow World 

Music/ 

18.00 Invoke /Om Vibrations/ 

19:00 Olaija /Global Lounge/ 

20.00 LIVE ACT: I/O Band  /IDM/ 

21.30 Nagual /ambient/ 

22:30 Therapist /Psychill/ 

23.30 I.R.I.S. /Psychill/ 

00.30 Shrooms /Psychill, 

Ambient/ 

 

 

13.00 – 20.00  
Творчески 
занимания и игри 
с Мария, Веси и 
Яна 

 

13.00 – 01.00  

Ambient Visuals 
& Chill zone 

 

15.00 – 18.00 
Творческа 
работилница 
„Лампите на 
Николай 
Табаков”  

http://tabakovar
t.com/ 

 
 
Visual artists: 
 
Лиляна Вълчева 
– фото изложба 
Непал и Тибет 

 

IveSo  

Vladi Baddy 

13.00-21.00 

Единствено правило за 
Life Trance Circle е, че 
музикалното 
общуване се случва в 
пространството ОТВЪД 
ДУМИТЕ, САМО 
посредством музика и 
звук.  

 

 

21.00 – 07.00 

LIFE  TRANS MUSIC 
MARATHON 

Празнуване на 10 
годнини Life Trans 
Circle в България с 10 
часа Life Trans музика 
без прекъсване.  

Посрещаме изгрева на 
сутринта от 15тия етаж! 

 

Носете личната си 
Тишина... 

www.globalvisioncircle.o
rg, www.center15.bg 

 

13.00 – 01.00 

В първата си 

материализация 

Институтът ще 

съдържа: 

 

-стена за свободно 

рисуване,  

-библиотека от 

специално 

препоръчани книги, 

-градина с Дърво на 

живота, 

 -енергийна пирамида  

- кресла за 

наблюдатели на т.нар. 

реалност. 

13.00–18.00  

Китайски и 

релаксиращи 

масажи, 

акупресура, 

иглотерапия и 

други лебечни 

процедури – 

Петър Петров 

(физиотерапевт). 

 

*предварително 

записване на 

0877673643 и на 

промоционални 

цена в рамките на 

събитието – 

25лв./ч.)  

 

14.00 – 19.00  

Сравнителни 

измервания на 

контролните 

биологично 

активни точки на 

меридианите в 

тялото  - Дима и 

Тошко Тодорови 

www.kvantmed.co

m 

 

17.00 - 18.30 
 
Таро е езотерична, 

символна система -

 указател за 

вътрешно 

самопознание, 

добър помощник 

за развиване на 

интуицията и 

изграждане на 

осъзнаващо 

възприятие за 

света, ежедневно 

огледало за самите 

нас и за 

случващото се по 

пътя ни, 

безпристрастен 

съветник в 

изборите ни. 

 

Био храна и 
напитки от  
„BIO 
CAFETTO” 
 
Hand made 
бижута и 
аксесоари 
 
 
Декорация и 
атмосфера: 
Веси 
Стоянова и  
Яна 
Караманова 
 

http://www.kvantmed.com/
http://www.globalvisioncircle.org/
http://www.laughteryoga.bg/
http://tabakovart.com/
http://tabakovart.com/
http://www.globalvisioncircle.org/
http://www.globalvisioncircle.org/
http://www.center15.bg/
http://www.kvantmed.com/
http://www.kvantmed.com/


Неделя 
31.03. 

14.00-15.00 „Валдорфска педагогика – 
изкуството на възпитаването” – учители 
и родители от Валдорфското училище и 
детска градина в София, www.waldorf.bg 
 
15.00-16.00 „Представяне на 
„СИМОРОН” - една от най-ефективните 
школи в съвременната практическа 
психология за бърз достъп до 
вътрешните творчески ресурси, 
разширяване на самосъзнанието и 
развитие на умения за управление на 
себе си и реалността - Елеонора 
Златинова и Росица Стефанова – 
психолози и водещи на обученията по 
„Симорон” в България. www.simoron.eu  
 
16.00-17.00 „Въведение в системата 
„Human design” - наука за 
диференциацията, описваща 
различността на всеки един от нас. Как 
да изразим собствената си уникалност 
като живеем без съпротива и да 
осъществим замисъла, за който сме 
създадени? - Ана Вълева- Хюман дизайн 
анализатор, www.humandesign-bg.com/ 
 
17.00-18.00 „Интерпретация и 
приложение на календара на маите 
”Цолкин” – Антон Кирков  
 
18.00-19.00 „Конопът като лекарство” – 
лекция за медицинските ползи и 
употреби на конопа в европейски и 
български контекст - Васил Харалампиев, 
www.promena.org 
 
 
 

14.00-15.30  „Йогата на лейди 
Нигума” - специална практика 
за физическо, емоционално и 
ментално пречистване, 
трансформация и 
хармонизиране с Ася (Център 
15), www.center15.bg 

 

16.00-17.00 „Паневритмията” 
от учителя Петър Дънов –  танц 
на душата, синхронизиращ 
емоциите, ума и волята на 
човека чрез музикалните 
тонове и геометричните 
движения на тялото - лекция и 
практически упражнения от 
Иван Иванов и Еленка Генчева 

 

Music by: 

17:00 Kenan /Oriental, Dub/ 

18:00 Freakkita /Asian chill/ 

19.00 Halojo /IDM/  

20:00 Rossen Pavlov 

/Downtempo Beats/ 

21:30 Live Act - Sofia Dubjazz 

Pioneers ft. Roko Zahariev 

/trumpet & percussions/ 

23:00 Dancing Angel /Dub 

heaven/ 

00:00 Aurorax /Psychill/ 

 

 

13.00-18.00 
Творчески 
занимания и игри 
с Мария, Веси и 
Яна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00-23.00 

Интерактивна 
инсталация – 
„Театър на 
сетивата” 

 

13.00 – 19.00  

Ambient Visuals 
& Chill zone 

 
Visual artists: 

 

Diving.bg - photo 
archives  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00-23.00 

Интерактивна 
инсталация – 
„Театър на 
сетивата” 

 

13.00-19.00 
Life Trans Circle още е :  
 
-лаборатория за жива 
музика, която използва 
над 30 музикални 
инструмента от цял 
свят; 
 
-колективно пътуване 
ОТВЪД  ДУМИТЕ,  
 
-метод от „Института 
за изследване на 
тишината”, чрез който 
практикуващите го се 
превръщат в 
„тишинафти”.  
 
19.00-23.00 

Интерактивна 
инсталация – „Театър 
на сетивата” 

Наситено сетивно 
пътешествие в 
тъмното, вдъхновено 
от театъра на сетивния 
„Лабиринт”, където 
главият герой си Ти. 

(ограничени места, с 
предварително 
записване на 0885 61 
72 07)  

  

13.00 – 19.00  
 
Институт за изследване 
на тишината  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00-23.00 

Интерактивна 
инсталация – „Театър 
на сетивата” 

  

13.00–18.00  

 

Китайски и 

релаксиращи 

масажи, 

акупресура, 

иглотерапия и 

други лебечни 

процедури – 

Петър Петров 

(физиотерапевт). 

 

*предварително 

записване на 

0877673643 и на 

промоционални 

цена в рамките на 

събитието – 

25лв./ч.)  

 

14.00 – 19.00 

Сравнителни 

измервания на 

контролните 

биологично 

активни точки на 

меридианите в 

тялото  - Дима и 

Тошко Тодорови 

www.kvantmed.co

m 

17.00 – 18.30 
 
Кратка 

индивидуална 

консултация по 

Ваш въпрос чрез 

Таро - Жанета 

Ганчевска (Център 

15) след 

предварително 

записване на 

center15@abv.bg 

 

Био храна и 
напитки от 
„Слънце 
Луна” 
 
Hand made 
бижута и 
аксесоари 
 
 
Декорация и 
атмосфера: 
Веси 
Стоянова и  
Яна 
Караманова 
 

 

http://www.simoron.eu/
http://www.humandesign-bg.com/
http://www.kvantmed.com/
http://www.kvantmed.com/

