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СКАЗКА ПЪРВА
Ние се намираме пред един важен цикъл от сказки и предварително
трябва да кажем че този цикъл от сказки може да бъде изнесен едва сега,
след една като години наред сме работили на полето на Антропософията. По-нататък трябва да кажем, че великите идеи, на които трябва
да се отдадем през следващите дни, изискват в известно отношение онова настроение, което можехме да получим чрез двете изнесени през последните дни представления. Тези представления трябваше да ни въведат
в онова настроение, в онова състояние на чувствата, което е необходимо, за да може това, което трябва да застане пред нас в областта на Антропософията, да бъде проникнато от истинска топлина и истинска вътрешност. Често пъти сме подчертавали, че отвлечените мисли, самите
идеи, които застават пред нас в нашето поле, могат да разгърнат своята
действена сила в нашата душа едва тогава, когато биват потопени в топлата задушевност, която кара душите да чувствуват, че чрез нашите антропософски идеи ние се приближаваме до такива области на съществуването, към които трябва да имаме не само известен познавателен копнеж, но към които се обръща и нашето сърце, по отношение на които
можем да имаме настроението, което в пълния смисъл наричаме едно
свещено настроение. И може би никога през изтеклите до сега години не
ми е било така присърце, не ми е било така драго, както именно в този
момент, когато се намираме пред един такъв цикъл, за който с право можем да кажем, че в него ние се осмеляваме с човешки мисли да се приближим малко до това, което от хилядолетия е преминало през човешките
души като първичните слова, занимавало е човешките духове; казвам,
никога не ми е било така присърце да насоча човешките сърца и човешките души нагоре към това, което човекът, трябва да чувствува като найвисшето, като най-мощното, което може да съществува: собствения му
произход в неговото величие.
Преди да започна този цикъл от сказки, бих искал днес, след изминалите
два дни, да засегне нещо интимно антропософско, именно защото можем да прекараме пред погледа си подготовката по този цикъл. Още в
началото на миналогодишния цикъл /"Изтокът в светлината на Запада.
Децата на Луцифер и братята Христови"/ аз трябваше да обърна вниманието върху това, колко важни в символично отношение са именно тези
наши мюнхенски празненства за нашия антропософски живот. И трябваше да обърна вниманието на това, как години наред ни е крепяло това,
което в истински антропософски смисъл бихме могли да наречем "търпение на чакането", докато силите узреят за определена работа. Позволете ми още веднъж да припомня, че драмата "Децата на Луцифер",
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която мижахме да представим миналата година и която имахме щастието да повторим тези дни, трябваше да я чакаме с търпение 7 години.
Необходима беше работа от 7 година на антропософското поле, докато
се подготвим, за да можем да представим тази драма. Миналата година
аз трябваше да напомня, че в началната точка на основаването на нашата
германска секция /на Теософското общество/ в Берлин във връзка с тази
драма "Децата на Луцифер" държах една сказка и че тогава пред душата
ми плуваше като един идеал да можем да покажем тази драма на сцената. Това успяхме да постигнем след седемгодишна антропософска работа и трябва да кажем: това представление през миналата година означаваше в известно отношение един граничен камък в нашия антропософски живот. Ние трябваше да поставим пред духовните очи на нашите
обични приятели една художествена проява на антропософско чувствуване и мислене. И в такива моменти ние се чувствуваме истински в нашата антропософска среда, когато чувствуваме, как ни обхваща и ни
прониква антропософският живот, автор на "Децата на Луцифер" /Едуард Шуре: "Децата на Луцифер", автор също на ""Великите посветени"/,
които още миналата година имахме щастието да видим при онова представление и при миналогодишния цикъл и на чието присъствие се радваме и тази година, че създал за съвремения духовен живот в своята епохална творба "Великите посветени" една постройка от идеи, чието действие върху душите и сърцата на съвременните хора ще може да бъде
оценено едва в бъдещето.
Вие бихте много се удивили, ако бихте сравнили уважението, което днес
хората хранят към духовните сили и духовните работи на миналото от
една или друга епоха, бихте много се удивили, ако сравнили това днешно уважение с онова, което е царувало в съзнанието на тогавашните
съвременници. Днес хората лесно смесват начина, по който те мислят
върху Гьоте, върху Шекспир, върху Данте, с това, което техните съвременници са били в състояние и способни да прозрат и обгърнат с поглед
от духовните сили, които такива личности са внедрили в прогресиращия
човешки дух. И особено като антропософи трябва да осъзнаем, че в неговото съвремие човекът най-малко може да оцени, колко важна, колко
укрепващи са за душите духовните дела на съвременниците. Когато
помислим, как бъдещето ще съди съвършено различно за нещата, отколкото може да стори това съвремието, тогава наистина можем да кажем,
че появата на книгата "Великите посветени" ще бъде считана някога като имаща неимоверно голямо значение за духовното съдържание и за
духовното задълбочаване на нашата епоха. Защото днес вече от много
души лъчезари в далечните кръгове на културата на нашето съвремие
душевното ехо, което е станало възможно благодарение на това, че тези
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идеи са проникнали в сърцата на нашите съвременници. И това ехо, този
отклик е действително важен за нашите съвременници; защото за безброй хора той означава сигурност в живота, утеха и надежда в най-тежките моменти на този живот. И само когато разбираме да се радваме истински на такива велики дела на духа на нашето съвремие, само тогава
можем да кажем, че носим в гърдите си антропософско чувствуване и
антропософско настроение в по-голям стил. И от онези глъбини на душата, от които се просияли идеите на "Великите посветени", от тези глъбини са били изградени и оформени образите на драмата "Децата на
Луцифер", които доставят пред очите на душата ни една голяма епоха на
човечеството, една епоха, в която се сблъскват остарялото и новоразцъфтяващото се в развитието на света. И антропософите трябва да разберат, как в тази драма лъчезарят заедно две неща: човешкият живот,
човешката работа и човешката дейност на физическото поле, както е
представено чрез образите, които застават пред нас в "Децата на Луцифер"; и в тази работа, в това действие свети онова, което наричаме озарение от висшите светове. И като поставихме на сцената една драма, в
която не само се показа, как стремежите на хората и силите на хората се
коренят в сърцето и в главата, но и как в тях проникват вдъхновенията
от свещените места, от центровете на посвещението в светилищата, как
невидимите Същества разпалват и одухотворяват човешките сърца, - като показахме това взаимно преплитане на свръхсетивните светове и на
нашия сетивен свят, ние поставихме с това един граничен камък в нашето антропософско движение.
Защото и в началото на тазгодишния наш цикъл от сказки аз трябва да
повторя: най-важното, най-същественото при едно такова мероприятие,
това са сърцата на онези, които имат разбиране да предприемат едно такова дело. Тази е великата грешка на нашата епоха, че хората вярват, че
може да бъде създадена една творба и тя трябва да действува. Защото не
е само това, че в света съществуват такива велики творби на Рафаел или
на Микеланджело: важното е в света да живеят сърца, да съществуват
души, които могат да направят да оживее в тях очарованието от тези
творби. Рафаел и Микеланджело не са творили само за себе си: те са
творили в отклик с онези, които са били изпълнени от онази култура, които са били способни да приемат това, което те са поверили на платното.
Нашата съвременна култура е хаотично; нашата съвременна култура няма никакво единство в чувствуването. Оставете най-великите творения
на изкуството да действуват върху една такава култура: те ще остават
сърцата незасегнати. Тази трябва да особеността на нашето Антропософско движение, че ние се събираме като един кръг от хора, в които живеят еднакви чувства, които се одушевяват от еднакви мисли, в които ще
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бъде възможно еднакво одухотворение. На подиума се разиграва една
драма в образи, в сърцето на зрителите се разиграва една драма, чиито
сили принадлежат на времето. Това, което сърцата са чувствували в залата на зрителите, което е пуснало корени във всяко сърце, то е едно семе за живота на бъдещето. Нека почувствуваме това, обични мои антропософски приятели, и нека преди всичко изпитаме не само едно задоволство - това би било може би евтино -,нека почувствуваме отговорността,
която с това поемаме върху нашите души. Онази отговорност, която
казва: бъдете образец за това, което трябва да стане, което ще стане
възможно; да бъде пропита съвременната епоха на човечеството от
съзнанието, че тук на физическото поле човекът е посредник между
физическите дела, физическото развитие, и това, което може да влее
само чрез него от свърхсетивните светове долу в тези светове на
физическото поле.
Само така ние сме в известен смисъл едно духовно семейство, като се
наклоняваме към общия отчески първичен Принцип, който живее в нашите сърца и който току що се опитах да охарактеризирам. И когато по
този начин обхващаме с нашето сърце, с цялото настроение на нашата
душа това, което изживяваме, когато го обхващаме, чувствувайки го като принадлежащо на нашето антропософско семейство, тогава ние изпитваме в истинския смисъл щастие и най-дълбоко се радваме, че авторът на "Децата на Луцифер" присъствуваше и на двете представления и
с нас и през следващите дни.
Приемете това така, че действително да можем да почувствуваме: животворните антропософски сили живеят днес в кръга, от който трябва се
разлее онова, което през последните дни оставихме да премине през нашите души.
Обични мои антропософски приятели, за мене и през миналата година
беше едно приятно задължение да обърна вниманието върху онова работно място, на което можехме да поставим един граничен камък на нашата антропософска дейност. И приятно задължение е за мене - подчертавам тук душата "приятно" и изрично бих искал да отбележа, че това
"задължение", което не трябва да се разбира в обикновения тривиален
смисъл - за мене беше и е едно приятно задължение и в този час да обърна вниманието Ви върху това, как тук за създаването на нашите антропософски мероприятия /сценичното представяне на драмата/ нашите
приятели работиха не само с усърдието с отдаване на всичките си сили.
Който накрая вижда такива представление, може би не помисля, че дълго време трябва да се подготви това, което за малко часове се представя
на зрителите. И начинът, по който нашите обични антропософски приятели работеха задружно на това място, за да произведат това дело,
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трябва винаги да бъде посочван в известно отношение като образец за
антропософската работа, може би и за задружната човешка работа. Това
особено поради обстоятелството, че е противно на антропософското
чувство да командува по някакъв начин при тази работа. Тук е възможно
напредък само тогава, когато отделните приятели участвуват с цялото си
сърце, по съвършено различен начин, отколкото иначе това става на едно поле на подобно изкуство. А това цялостно участие, не само през
малкото седмици, които стоят на наше разположение, за да подготвим
представленията, това цялостно участие, това свободно задружно действие от сърце трая години наред. И понеже по този случай сме се събрали
от най-различни области и антропософските приятели трябва да се запознаят не само като разменят няколко думи помежду си, а трябва да
знаят едни за други, кое е свещено за всеки един в неговата работа: затова именно при този случай трябва да покажем с няколко думи, как тук
бе работено години наред, за да съчетае в съответния момент това, което
беше необходимо за поставяне на крака на едно антропософско мероприятие, каквото трябваше да дадем през последните дни. Но даже нямаше външен повод за това, сърцето би ме накарало да обърна в този час
внимание върху всеотдайната работа на нашите приятели, които ни дадоха възможност да изживеем възвисяващи неща. Защото вярвайте: това
стана възможно само благодарение на една всеотдайна работа. Казах, че
искам да започна цикъла от сказки с един интимен разговор върху това,
което ни е присърце. Преди всичко трябва да споменем настоящата година всеотдайна работа на двете дами, които тук действуват целесъзнателно и във вътрешна хармония с това, което искаме да осъществим на
антропософското поле. От много години госпожица Щинде и графиня
Калкройт посветили всичките си сили на антропософската работа тук на
това място. И че само благодарение на всеотдайната и целесъзнателна
дейност във вътрешна хармония с антропософските импулси стана възможно това, което с голямо задоволство трябваше да дадем, това най-добре зная аз самият. Ето защо за Вас ще бъде толкова по-понятно, защо
при този случай изказвам тук тези думи за двете сътруднички от сърце
изпълнено с благодарност. След това идва всеотдайната работа на тези,
които непосредствено отдадоха своите сили за осъществяването на това,
което подготвихме седмици наред.
Вчера в една художествена сцена /"Вратата на посвещението". Розенкройцерска драма от Рудолф Щайнер/ се опитахме да представим пред
Вашия поглед пътя към висините, където човек може да изпита това, което трябва да тече през антропософското развитие; това, което така да се
каже изследователят на душата трябва да изживее. Може би във връзка с
това, което имаме да кажем в настоящия цикъл, ще се намери случай да
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обърнем внимание върху това или онова от събитията, които преминаха
пред вашия душевен поглед. Трябваше да бъде показан животът на този,
който се стреми към духовно познание; трябваше да бъде показано, как
той израства от физическото поле, как още тук на физическото поле всичко, което става около него и което може би за един друг човек би изглаждало нещо съвсем обикновено ежедневно, за него то става важно.
Душата на духовно развиващия се трябва да израсне от събитията на физическото поле. След това трябваше да бъда показано, какво трябва да
изживее в самата себе си тази душа, която в нея се влива всичко, което
се разиграва около нас като човешка съдба, като човешко страдание, като човешка радост, като човешки стремеж и човешки илюзии, как душата може да бъде смазана и разбита, как през това разбиване може да проникне силата на Мъдростта и как едва тогава, когато човек вярва, че в
известно отношение е станал чужд сетивния свят, той става жертва на
големи измами.
Да, обични мои антропософски приятели, с думите "светът е майя, илюзия" или "чрез познанието ние проникваме до мъдростта", с тези думи е
казано твърде много, но въпреки това твърде малко. Това, което е казано
с тези думи, всеки един трябва да го изживее по индивидуален начин.
Ето защо това, което има обща валидност, можа да бъде представено
пълното, като го показахме в изживяването на един отделен образ, на едно отделно лице. Трябваше да бъде показано, как всеки се приближава
към посвещението, но как съвсем индивидуалната фигура на Йоханес
Томасиус може да се приближи до врата на посвещението изхождайки
от нейните собствени условия. И би било съвършено неправилно, ако
някой би помислил, че събитието, което бе показано в стаята за медитация, излъчването на Мария от нейното тяло и възлизането и в Девакана, би трябвало да се представи като едно общо за всички събитие.
Събитието е абсолютно действително, духовно-действително; но то е едно събитие, чрез което именно една така устроена личност, каквато е тази на Йоханес Томасиус, трябваше да получи подтика да се надигне в
духовните светове.
Бих искал да насоча Вашето внимание особено върху онзи момент, където се показва, как душата, когато тя всъщност е намерила вече силата
да се издигне над обикновената илюзия, тъкмо тогава е изправена пред
възможността да се натъкне на великите илюзии. Представете си, че
Йоханес Томасиус не би бил в състояние да прозре - макар и да не върши това съзнателно, а само го чувствува с вътрешния си поглед - представете си, че той не би бил в състояние да прозре, че във формата, която
остава в стаята за медитация /тялото на Мария/ и изрича срещу йерофанта проклятието, не се съдържа вече същата индивидуалност /тази на
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Мария, бел. на превод./, която той трябва да следва. Представете си, че
за момент йерофантът или също и Йоханес Томасиус биха изпаднали в
безпокойствие поради това. Тогава за необозрими времена за Йоханес
Томасиус би било невъзможно той да продължи по някакъв начин пътя
на своето познание. Тогава в този момент всичко би било съвършено и
то не само за Йоханес Томасиус, но и за йерофанта, който вече не би бил
в състояние да развие мощните сили на Йоханес Томасиус, които да могат да го пренесат през това опасно препятствие. Йерофантът би трябвало да отстъпи от своята служба и за Йоханес Томасиус биха били изгубени извънредно много времена в неговото издигане. Ако се опитвате да
поставите пред погледа си сцените, които предхождат непосредствено
този момент, и чувствата, които бяха действували в душата на Йоханес
Томасиус, ако се потите да си представите особения род страдания, особения род изживявания: може бе тогава ще стигнете до съждението, че,
без може би самият той да знае, силата на мъдростта така много е нараснала в него, че Йоханес Томасиус може да разбере този силен тласък в
неговия живот. Всички тези изживявания, които се разиграват, пред очите на душата да има нещо видимо, трябва да предхождат, преди да може
да следва по един правилен начин това, което поставя пред душата, първо в образна форма, по един обективен начин духовния свят пред духовните очи. Това става в следващите сцени. Скръбта е тази, която първо
изцяло раздрусва човека: силата на импулса е тази която иде от там, че
той устоява на възможността на една велика измама. Всичко това се развива до една сила на напрежение в душата, която така да се каже обръща
нашия поглед и това, което преди това беше само субективно, застава
пред нашата душа със силата на обективното. Това, което виждате в
следващите сцени, което се опитах да обрисувам по един духовно-реалистичен начин, представлява това, което врастващият се нагоре във
висшите светове чувствува като външен огледален образ на това, което
той първо е изживял като чувства в своята душа и което е истинно, без
онзи, който го изживява, да може вече да знае, колко от него е истинно.
Тогава човек се издига до там, да вижда, как времето, в което живеем като хора на сетивния свят, по отношение на неговите причини и следствия навсякъде граничи с нещо друго. Тук човек не вижда само онзи малък откъс, който ни предлага сетивният свят, а се научава да разбира, че
това, което в сетивния свят застава пред нашите очи, чрез това то е само
израз на нещо духовно. Ето защо Йоханес Томасиус вижда със своя духовен поглед човека, с който се е срещал първо на физическото поле,
вижда го не така, какъвто той е сега, но какъвто е бил десетилетия преди
това, като млад човек. А другия, Щрадер, той вижда не във формата, в
образа, който има сега, но го вижда пророчески в бъдещето, какъвто той
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ще стане, ако се развива по-нататък по същия начин, по който се развива
в онова настояще. Ние разбираме този момент едва тогава, когато го разпрострем отвъд настоящето в миналото и в бъдещето. Но тогава пред
нас застава онова, с което е свързано като с духовна нишка всяко събитие на настоящето. Тогава пред нас застава духовният свят, с който човек винаги се намира във връзка, макар и да не може да прозре това със
своя външен физически ум и със своите външни сетива.
Уверявам ви, че това на е някакъв образ, някакъв символ, а то е описано
реалистично, когато сцената, където младият Капезиус развива своите
идеали изхождайки от чувства на сърцето, които са напълно оправдани
за сетивния свят, ни показва, как това, което той заедно със Щрадер
казва, разтърсва стихиите, развързва светкавици и гръмотевици. Това е
така, защото идеалите на Капезиус по отношение на духовния свят се
коренят само във външния, възприемем чрез сетивата свят. Човекът
съвсем не е едно изолирано същество. Това, което той изговаря в своите думи, което действува в неговите мисли, което живее в неговите
чувства, е свързано с целия космос. И всяка дума, всяко чувство, всяка
мисъл продължава да действуват в света; без човек да знае това,
неговата грешка, неговото изопачено чувство действуват разрушително в елементарните царства на нашето съществуване. И това, което
преди всичко заляга в душата на този, който върви в пътя на познанието, което се събужда в душата му от тези опитности в духовния
свят, е великото чувство на отговорност, което ни казва: "това, което вършиш като човек, то не се ограничава само на мястото, на което
твоите усилия се движат, на което ти мислиш, на което твоето сърце тупти: това принадлежи на целия свят. Ако е плодотворно, то е
плодотворно за целия свят; ако е една разрушителна грешка, то е една
разрушителна сила в целия свят".
Всичко, което по този начин можем да преживеем при нашето възлизане, действува отново върху нашата душа по-нататък: ако действувало
правилно, то ни повдига в по-висшите области на духовния живот, както се опитахме да ги опишем като области на Девакана, в които Мария
заедно с нейните спътнички проникна преди Йоханес Томасиус. Приемете това, не като отвлечени мисли, е като една духовна действителност,
когато казвам, че тези помощнички - Филия, Астрид и Луна - са силите,
които ние обозначаваме по един отвлечен начин, когато говорим за физическото поле, като ги наричаме Сетивна душа, Разсъдъчна душа и
Съзнателна душа. Но не се подавайте на илюзията, че с това вършим
нещо, което се прави, когато в едно художествено творение се прави
опит образите да бъдат символизирани чрез отвлечени понятия. Не така
са замислени тези образи; те са действителни образи, действуващи сили.
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В Девакана Вие не ще намерите табели, на които е записано: "Сетивна
душа, Разсъдъчна душа, Съзнателна душа"; там Вие ще намерите действителни същества, така действителни за духовния свят, както може да
бъде действителен човекът в плът и кръв на физическото поле. Човек
трябва да има съзнанието, че той отнема богатството на нещата, когато
иска всичко да обозначи със символични абстракции. В света, през който беше минал до тогава, Йоханес Томасиус беше изживял само това,
което може да се нарече: духовният свят се простираше пред неговите
душевни очи във форма на образи. Дали той самият като субективно същество произвеждаше този свят, дали той представляваше една почиваща на себе си действителност, това той не можеше да реши до тогава.
До каква степен този свят е илюзия, до каква степен действителност, това той можеше да реши едва в онази по-висша област, в която срещна
душата на Мария.
Представете си, че през някоя нощ, когато сте заспали, бихте били внезапно пренесени в един съвършено друг свят и в този свят не бихте могли да намерите абсолютно нищо, което да Ви послужи като опорна
точка, с която да можете да свържете изживяното по-рано от Вас. Тогава
Вие съвсем не бихте били същия човек, същото същество. Вие трябва да
намерите възможност, преминавайки в другия свят, да вземете, да донесете със себе си нещо и там отново да го гледате, с което да Ви бъде гарантирана истината. Човек може да стори това за духовния свят само
тогава, когато още в този свят добива една здрава опорна точка, която да
му осигури истинността на вижданото. Драматично това трябваше да
бъде представено така, че на физическото поле Йоханес Томасиус е
свързан със съществото на Мария не само със своите чувства, със своите
страсти, но с глъбините на своето сърце, така щото в тази връзка той изживява нещо дълбоко духовно още на физическото поле. Ето защо това
можа да бъде за него онзи център на тежестта и в духовния свят, от който всичко останало в този духовен свят доказва своята истинност. Чрез
това се разлива сигурност на истинността върху всичко останало в духовния свят. Тази истинност се разлива благодарение на това, че Йоханес Томасиус намира една опорна точка, която още във физическия свят
е опознал по друг начин, а не само чрез измамните образи на сетивността или на ума. Благодарение на това за него двата свята се свързват, той
узрява да разпростре по един действителен начин своята памет върху
минали цикли на живота и с това да израсне душевно над сетивния свят,
такъв, какъвто той ни заобикаля. Ето защо в този точка се явява нещо,
което - ако можем да се изразим така - включва в себе си определена
тайна на духовния свят. Теодора, която на физическото поле вижда в бъдещето и е в състояние да види пророчески важното събитие, пред което
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се намираме, че, новото явяване на Христовото Същество, същата тази
Теодора е способна на духовното поле да извика пред душата значението на миналото. Всичко в духовния свят, ако то трябва да бъде представено реалистично, трябва да бъде представено така, както действително
протича. Миналото добива със своите сили, със своята важност значение
за съществата, които живеят в Девакана благодарение на това, че там се
разгръщат сили противоположни на тези, които тук на физическото поле
възприемаме като пророчески сили. Ние имаме едно реалистично описание, когато Теодора на физическото поле се проявява като ясновидка на
бъдещето, а на духовното поле пробужда съвестта и паметта за миналото. Така тя произвежда онзи момент, чрез който Йоханес Томасиус
вижда обратно в своето минало, когато вече е бил свързан е индивидуалността на Мария. Така той е подготвен, щото после в своя по-нататъшен
живот да изпита всичко, което го довежда до едно съзнателно познание
на духовния свят. И Вие виждате, как от една страна душата става нещо
съвършено друго, когато през нея протичат опитностите на духовните
светове, как всички неща се явяват в една нова светлина. Вие виждате,
как това, което иначе ни създава мъки и страдания, когато го изживяваме като друго Себе в собственото Себе, как то ни дава утеха и надежда,
как разливането в света ни прави велики и значителни и ние виждаме,
как човекът така да се каже се враства в онези части на Всемира. Но същевременно виждаме, че чрез това човекът не трябва да се възгордява,
самото разбира, че погрешността, възможността да сгреши му е още
присъща, че Йоханес Томасиус, който е познал вече много, много неща
от духовните светове, все пак в момента можа да почувствува духом така, като че дяволът в телесна форми влиза през вратата, докато всъщност до него се приближаваше неговият най-голям благодетел, Бенедиктус.
Както това е възможно, обични мои антропософски приятели, така на
духовното поле са възможни още безброй измами от най-различно естество. Това не трябва да направи никого малодушен; но то трябва да
създаде такова настроение, че от една страна трябва да бъде внимателен
по отношение на духовния свят, а от друга страна смело да гледа срещу
възможността за някаква грешка и да не изпада никак в малодушие, когато по някакъв начин му се представя нещо, което се показва като едно
погрешно сведение от един духовен свят. Човекът трябва да мине напълно действително през всички, тези неща, ако иска действително да се
приближи до това, което можем да наречем храм на познанието, ако иска да се издигне до действително разбиране на онези четири велики Същества на света, които в известно отношение направляват и ръководят
мировата съдба и които са представени чрез четирите жреци на храма.
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Когато добием едно чувство за това, че душата трябва да изпита подобно нещо, преди да бъде способна да вижда, как от духовния свят тече
сетивният; и когато създадем в себе си такава нагласа, че не искаме да
назовем първичните основи на света по банален начин с всекидневни
думи, а първо искаме да усвоим вътрешната стойност на словото, само
тогава можем да добием предчувствие, как са замислени първичните
слова, първичните думи, с които ни е охарактеризирано сътворението в
началото на Библията. Ние трябва да почувствуваме, че трябва да отвикнем от обикновеното значение, което носим в душата си за думите "Небе и Земя", "сътворение", "светлина и тъмнина" и всички други думи.
Ние трябва да отвикнем от чувствата, които във всекидневието храним
спрямо тези думи и да се решим, да заложим в душата си нови отсевки
на чувствата и нови стойности на думите за този цикъл от сказки, за да
можем не само да слушаме това, което е вложено в идеите, но за да можем да го слушаме така, както то е замислено и както само може да бъде
схващано, когато посрещнем със специално нагласена душа това, което
ни говори от тъмни области на света.
Ето, мои обични антропософски приятели, аз съвсем накратко се опитах
да Ви кажа това, което вчера показахме. Че можахме да го покажем при
относително тежки условия, това стана възможно само благодарение на
вярната и всеотдайна работа на много от нашите антропософски приятели. И позволете ми да изкажа това, което е залегнало в сърцето ми като дълбока нужда, че самият аз и всички, които знаят нещо за това, не
можем достатъчно да благодарим на всички, които работиха заедно с
нас, за да се осмелят да направят този опит, защото това трябваше да бъде само един опит. Условията за неговото провеждане съвсем не бяха от
най-леките. Онези, които сътрудничеха, трябваше седмици наред и особено през последната седмица да вложат всичките си сили и да работят
всеотдайно. И трябва да считаме като едно прекрасно постижение нашия антропософски живот, че между нас имаме хора на изкуството, които вече от две години стоят с вярност до нас със своите художествени
сили. Позволете ми да благодаря преди всичко на нашия мил приятел
Дозер, който не само миналата, но и тази година пое трудната задача да
представи на сцената Фосфорос, а освен това тази година прие да представи онова лице, което ми беше особено присърце и което е неизмеримо
важно за това, което се опитахме вчера да покажем: образа на Капезиус.
Може би Вие постепенно ще доловите, защо този образ на Капезиус е
толкова особено важна. От голямо значение е също в тази връзка и другият образ, образът на Щрадер, представен от нашия любим Зайлинг,
който вече от две години стои вярно до нас. При това не трябва да изпусна да спомена, че чрез своята особена дарба на гласа нашият любим
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господин. Зайлинг винаги ни съдействува там, където се касае да покажем символично, как духовният свят действува във физическия. Всичко
мило и великолепно задоволително, което можахте да чуете в гласовете
на духовете, ние дължим на тази извънредна дарба в тази насока. Трябва
да благодаря преди всичко и на онези, които вложиха всичката си сила в
главните роли, въпреки че през това време и въобще през цялата година
трябваше да вършат и други нека в полето на Антропософията. Трябва
да кажем, че може би само на полето на Антропософията може да нарасне така силата, която показа госпожица фон Сиверс, да представи на
сцената два дни наред две такива големи роли, каквито са Клеонис и
Мария. Такива неща са възможни, когато човек влага всичките си сили,
с които разполага. И особено сърдечно бих искал да благодаря тук на
тази, която игра ролята на Йоханес Томасиус, и бих изпитал особено
дълбоко задоволство, ако този образ на Йоханес Томасиус, в който е
вложено твърде много от това, което наричаме антропософски живот,
остане свързан с името на тази, която игра неговата роля. Че стана въобще възможно при трудните обстоятелства, на които не ще се спирам сега
тук, ние дължим на интензивността и всеотдайността, с които госпожица Валер чувствува делото на Антропософията. И ако бих Ви разказал,
при какви трудности - поради краткото време - госпожица Валер трябваше да се вживее в тази роля на Йоханес Томасиус, Вие наистина бихте
се удивили.
Нас ни засягат всички тези неща, които стават между нас, които стават в
нашата антропософска работа; те ни засягат, понеже в духовен смисъл
ние сме едно антропософски семейство. Ето защо чувствуваме, че дължим благодарност на онези, които заради нас се посветиха на такава една задача с толкова голяма всеотдайност. Това е една задача, която друга
една личност не би могла може би да разреши по този начин - аз моля
постоянно да имате предвид, че външностоящият не би могъл да съди за
трудните условия. От тези думи можете да разберете и да измерите цялото величие, всеотдайността, които играещите ролите развиха през последните дни и седмици, и колко правилно е именно в този момент да
говорим за дълбока благодарност. Би трябвало да говоря дълго, дълго,
ако бих искал да спомена всички по отделно, които през вчерашния ден
се присъединиха към нас. Позволете ми преди всичко да спомена човека, който с цялото си сърце и с всичките си сили е винаги там, където се
касае да се направи нещо в смисъла на антропософията. Позволете ми да
спомена нашия любим приятел Аренсон, който както миналата година
така и сега ни помогна със своите прекрасни музикални способности и
който направи възможно да можем да пренесем "Децата на Луцифер", а
също и това, което изнесохме вчера, по един достоен начин, на опреде14

лени места, в нещо, което може да се почувствува само от света на
звука. Позволете ми също да спомена и нашите любими приятели на изкуството тук в Мюнхен. Вие преизобилно имахте случай и през двата
дни да видите, как бе направен опит всичко да бъде доведено в хармония и за външния поглед с говореното слово и със слушаната музика.
Вие видяхте, как до последното петно боя, до последната форма бе направен опит всичко да бъде единно изградено. Ако имахме възможност
да постигнем това, ние дължим това на пълното разбиране, с което нашите приятели на изкуството, госпожа Фолкерт, господин Линде, нашият любим господин Хас сътрудничеха от цялото си сърце във всичко, което се изискваше, за да се осъществи по един достоен начин това, което
трябваше да се направи.
И подобни неща са възможни само тогава, - както вече казах от самото
начало - когато всеки един работи свободно и всеотдайно от сърце. И
през тази година трябва да осмислим за работата, която едва ли би могла
да бъде лесно обгърната, но която заангажира седмаци наред един човек
с цялата му душа и сърце, за работата, която трябваше да осигури подходящо изработване на изискваните костюми. И както миналата година
така и тази този товар пое върху себе си нашата любима госпожица фон
Екардтщайн, тя се посвети на тази работа и това направи не само с
отдайност, но, което е важно, също и с високо разбиране за всички подробности и за цялото, което никога не бива да се изпуска изпредвид в такива случаи.
Но всичко това са само слаби, загатвания за това, което - както казахме днес трябваше да кажем изхождайки от чувството на антропософско
семейство, за да знае всеки един, как разбираме ние това сътрудничество и това съдействие. И ако завчера и вчера можахме да изпитате едно
задоволство за вашето сърце, за вашата душа, то насочете чувствата, които изпълват душите Ви, към тези, чиито имена бяха споменати тук и
към онези,които гледахте на сцената като Ваши добре познати приятели.
С този - ако мога да кажа така - крайъгълен камък на нашата антропософска дейност исках да кажа, как трябва да се разбира вливането на антропософските идеи, на антропософския живот в културата. И ако и
днешното човечество не е още склонно да приема в останалата външна
култура това, което може да се разлее от духовния живот, бихме искали
да покажем поне в художествен образ, как може да се превърне в живот
това, което се струи в душите като мисли, като вътрешен живот и прониква в душата. Такива чувства могат да се запалят при предчувствието,
че от своето настояще човечеството все пак ще напредне към едно бъдеще, и което ще може да чувствува, как се разлива духовният живот отгоре надолу през духовните и душевни жили на хората върху физичес15

кото поле; че човечеството отива към една такава епоха, когато човекът
ще се чувствува като посредник между духовния свят и физическия
свят. За да може да се събуди това предчувствие, устроихме ние нашите
театрални представления. И когато имаме едно такова предчувствие, тогава ние ще намерим също и възможността да възвърнем отново първичната светлина, първичния блясък на вече изтъркани думи, които даже
застават пред душата на хората с една стойност на чувствата, които му
дават възможност да разбере целия техен смисъл. Но никой не ще разбере величието, което се крие в думите от началото на Библията, ако дава
на думите онзи израз, който те днес имат. Ние самите трябва да се издигнем с мислите до висините, до които показахме, че се издигна Йоханес Томасиус, там, където пулсира духовен живот, ако искаме да разберем физическия живот на Земята. В известно отношение в тези духовни
светове трябва да се говори на един съвършено друг език. Но ние хората
трябва поне да можем да дадем на думите, които се намират тук на наше
разположение, нови отсенки, нови нюанси на чувствата, да можем да доловим чрез тях нещо друго, ако искаме те да изразяват онзи смисъл, за
който ни говорят първите изречения на Библията, ако искаме да разберем духовния произход на нашия физически свят.
ВТОРА СКАЗКА
Когато, онзи, който стои на антропософска почва и е възприел нещо от
това, което може да се каже от Антропософията върху развитието на нашия свят, когато такъв човек може да провикне до онези мощни слова,
които се намират в началото на нашата Библията, пред неговия поглед
би трябвало да може да израсне нещо като един съвършено нов духовен
свят. Едва ли има някой документ на развитието на човечеството, по отношение на който да съществува по-голяма възможност, човек да се отдалечи от истинския смисъл, както при този документ, който обикновено се нарича сътворение /Генезис/, описание на така наречените сътворение на света в шест или седем дни. Когато модерният човек, служейки
си с някой от езиците, които днес се говорят по света, като например
немския език, когато този модерен човек извика в душата си на такъв
съвременен език душите: "В начало Боговете създадоха небесата и Земята", това, което се съдържа в тези думи, едва ли би могло да се счита
като един слаб отзвук, като сянков образ на това, което оживяваме в душите на онези, които в еврейската древност оставяха да действуват върху себе си началните думи на Библията. Защото по отношение на този
документ ни най-малко не е от значение, дали сме в състояние да поставим модерни думи на мястото на старите; напротив, важното е да можем
чрез нашата антропософска подготовка да бъдем в състояние, да почув16

ствуваме поне отчасти онова настроение предизвикало от съдържанието,
което живееше в сърцето и душата на един древен еврейски ученик, когато в него оживяваха думите:
"БЕРЕШИТ БАРА ЕЛОХИМ ЕТ ХАШАМАИМ В, ЕТ ХА-АРЕЦ".
Цял един свят оживяваше в момента, когато такива думи трепваха през
душата. Какъв свят? С какво можем да сравним вътрешния свят, който
оживяваше в душата на един такъв ученик? Ние можем да го сравним
само с това, което може да стане в душата на човека, на когото се описват онези образи, които ясновидецът изживява, когато сам проглежда в
духовните светове.
Какво всъщност ни се описва в това, което наричаме антропософско учение? Ние знаем, че източниците на това антропософско учение са резултатите на ясновиждането, те са това, което ясновидецът добива в своето
виждане, когато в цялото си схващане той се освобождава от условията
на сетивното възприятие и ума, свързан с физическото тяло, когато вижда в духовния свят с помощта на духовите органи. Когато иска да преведе на езиците на физическия свят това, което вижда в духовния свят, той
може да го изрази в образи; обаче в такива образи, че, в зависимост от
способността на ясновидеца да описва нещата, те да могат да събудят
една представа за това, което самият ясновидец е видял в духовните светове. Тогава се получава нещо, което не бива да се смесва с никое описание на неща или събития от физическия-сетивен свят; получава се нещо,
при което човек постоянно трябва да има съзнанието, че има работа с
един съвършено друг свят, с един свят, който наистина стои на основата
на сетивния свят, но който в същинския смисъл ни най-малко не се покрива с представите, впечатленията и възприятията на обикновения сетивен свят.
Ако искаме да обрисуваме пред душата си произхода на нашия сетивен
свят, включително и на човека, ние не можем да останем с нашия начин
да си образоваме представи сред сетивния свят. Всички науки, които искат да стигнат до произхода на нещата и не донасят със себе си нищо освен представи, които са взети от сетивния свят, всички такива науки не
могат да стигнат до първоначалния произход на сетивното съществуване. Защото сетивното съществуване се корени в свръхсетивното съществуване и с помощта на историята или, ако щете, на геологията можем да
стигнем доста далече в миналото, но когато искаме да стигнем до произхода на съществуването, трябва да имаме съзнанието, че от определена
точка на прадалечното минало трябва да напуснем полето на физическия свят и да се издигнем в области, които могат да бъдат схванати само
по свръхсетивен начин. Това, което се нарича Генезис, Сътворението на
Света, не започва с описанието на нещо сетивно, не започва с описа17

нието на нещо, което очите биха могли да видят във външния физически
свят. И в течение на сказките ние ще се убедим достатъчно, колко погрешно би било, ако бихме искали да отнесем думите от първите части на
Генезиса /Битието/ към наша или събития, които едно външно око може
да види, които можем да изживеем, когато с нашите външни сетивни органи обгърнем с поглед заобикалящия ни свят. Ето защо, докато все още
с думите "Небе и Земя" свързваме нещо, което съдържа някакъв остатък
от сетивно видимото, ние не ще сме стигнали там, където целят първите
части на Битието. Днес едва ли е възможно да се хвърли светлина в
света, за който загатваме тук, по друг начин освен чрез антропософското
учение. Но с помощта на това антропософско учение съществува в известен смисъл също така една възможност да се приближим до това, което бихме могли да наречем тайната на първичните думи, с които започва Библията, и да почувствуваме нещо от това, което се съдържа в тези
думи.
В какво се състои впрочем цялата особеност на тези първични думи?
Ако мога първо да се изразя отвлечено, трябва да кажа: тази особеност
се състои в това, че те са били написани на еврейски език, на един език,
който действува върху душата съвършено различно в сравнение с действието на кой да е модерен език. Макар и днес този език, на който са написани първите части на Библията, да не действува вече така, в миналото той е упражнявал такива действие, че когато в душата е прозвучавала
една буква, тя е възбуждала там един образ: пред душата на този, който
е оставял думите да действуват върху него с живо участие, са възниквали в определена хармония, в една органическа форма образи,които могат да се сравнят с това, което днес ясновидецът може да види, когато
пристъпва от сетивното към свръхсетивното. Бихме могли да кажем:
Еврейският език - или по-добре казано - езикът на първите части на Библията е бил един вид средство да събуди в душата образни представи,
които са близки до тези, които ясновидецът вижда, когато стане способен да вижда в свръхсетивните области на съществуването освободен от
тялото.
Ето защо, за да поставим живо пред душата тези мощни първични слова
на човечеството, ще бъде необходимо да се абстрахираме от всичко неясно, бледо, което някой от модерните езици може да окаже като въздействие върху душата, и да си създадем едно понятие за онази мощна
пълнота на живот, за онази раздрусваща и творческа сила, които имаме
някое редуване на буквите в този древен език. Ето защо от извънредно
голямо значение е да се опитаме в течение на тези сказки да пренесем
душата си в онези образи, които са възниквали в древноеврейския ученик, когато съответния звук е действувал в неговата душа и е поставял
18

пред тази душа един образ. От това вие виждате, че трябва да съществува един съвършено различен път за проникване в този документ, един
път различен от всички онези, които днес се избират за разбирането на
някой документ. С това аз изтъкнах някои от гледищата, които ще ни
ръководят; ние само бавно и постепенно ще проникнем до това, което
ще може да ни даде една жива представа за изживяваните на древноеврейския мъдрец, когато той е оставял да действуват върху себе си онези
извънредно силни дума, които като думи все още притежаваме в света.
И така нашата следваща задача ще бъде да се свързваме колкото е възможно по-малко с познати неща и да се освободим колкото повече е възможно от всичко онова, което сме си представяли до сега, когато сме говорили за "Небе и Земя", за "Богове", за "сътворение" и "създаване" и за
едни "начало". И колкото повече можем да се освободим от това, което
сме изпитвали до сега при такива думи, толкова по-добре ще вникнем в
духа на един документ, който се е развил от душевни условия съвършено различни от тези, които царуват в нашето съвремие. Но преди всичко
трябва да се разберем върху въпроса, за какво всъщност говорим от гледището на Антропософията, когато говорим за встъпителните думи в
Библията.
Вие знаете, че от това, което е достъпно днес за ясновидското изследване, можем да опишем в известен смисъл ходът, развитието на нашата
Земя и на човешкото съществуване. И в моята книга "Тайната наука" аз
се опитах да опиша Земното съществуване, Земята, като арена, като планетарна арена на човека, започвайки от Сатурновото, Слънчевото и
Лунното съществуване. И смятам, че помните, поне в общи черти, това,
което е описано там. Възниква сега въпросът, къде трябва да поставим
това, което мощната дума "Берешит" събужда в нашата душа? Къде
трябва да поставим това в описанието дадено от Духовната наука? Къде
принадлежи то?
Нека си изясним малко относно определено гледище, как можем да си
обрисуваме пред погледа Сатурновото, Слънчевото и Лунното съществуване. Ако за малко хвърлим поглед върху стария Сатурн, той стои образно пред нашата душа като едно небесно тяло, което не притежава
още нищо от това, което сме свикнали да наричаме материя в заобикалящия ни свят. Той е едно небесно тяло, което от всичко, което имаме в заобикалящия ни свят, съдържа в себе си всъщност само елемента на топлината. Топлина или огън, тъчащ в себе си топлинен елемент; още никакъв въздух, никаква вода, никаква твърда земя не може да се намери на
стария Сатурн. Така щото там, където е най-сгъстен, той е жива, тъчаща
топлина. И ние знаем, че съществуването напредва и достига така нароченото Слънчево съществуване. Тогава към тъчащата топлина се при19

бавя един вид въздухообразен или газообразен елемент и ние си представяме образно правилно планетарното състояние на Слънцето, когато
си го въобразим - доколкото то е елементарно състояние - като едно тъкане едни в други, и живот едни в други, на въздухообразни елементи и
топлинни елементи. След това като трето състояние в развитието на нашето Земно съществувание имаме така нареченото Лунно състояние.
При това състояние към топлината и въздуха се прибавя онова, което
можем да наречем водно елементарно състояние. През време на това
Лунно състояние не съществува още нищо от това, което в днешния
смисъл наричаме твърдия елемент, земния елемент. Обаче през време на
това старо Лунно състояние настъпва нещо особено: предишното единство, в което е протичало нашето планетарно съществувание, се разделя.
Когато поглеждаме към стария Сатурн, той ни се явява като едно единство на тъчаща в себе си топлина. Също в старото Слънце ни се явява като тъчаща в себе си газови и топлинни елементи. През време на Лунното
съществуване настъпва едно разделяне на единството в две части, в две
тела: едно от слънчево естество, другото от лунно естество. И едва когато стигаме до четвъртата степен на нашето планетарно развитие, виждаме, как към старите елементарни състояния, към топлинното, въздухообразното и течното се прибави земният, твърдият елемент. За да се яви
този твърд елемент в нашето планетарно съществуване, трябваше да се
повтори разделянето, което беше станало през време на Лунното съществуване. Слънчевото естество трябваше още веднъж да излезе от нашето планетарно земно естество. Така щото в развитието на цялата планета
имаме един момент, когато от общото планетарно състояние, от общата
планетарна маса, в която са втъкани един в друг елементите на огъня,
въздуха и водата; гъстият земен елемент се отделя от по-тънкия въздухообразен слънчев елемент. И само в това земно естество можеше да се
образува, да се сгъсти това, което днес наричаме твърдия елемент.
Нека задържим този момент, когато от общото планетарно отношение
излиза слънчевото естество и от сега нататък изпраща отвън своите сили
към земното естество. Нека запомним, че тогава е било дадено също и
възможността на земното естество да се образува твърдият елемент,
това, което днес в материален смисъл наричаме твърдото състояние на
материята, като този процес постепенно се подготвя и се втвърдява.
Нека задържим този момент и тогава ще имаме онзи момент, който започва Битието. За това състояние говори Битието. Ние не трябва да
свързваме с първата дума на Битието, на Библията онази отвлеченост,
онази неясност, която днес се има предвид, когато се изговаря думата "В
начало" или "В праначалото". С това ние бихме изразили нещо извънредно малко по отношение на това, което древният еврейски мъдрец е
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чувствувал. Всичко онова, което можем да си представим в онази двойност, която върна чрез отделяне на слънчевото естество и на земното
естество, всичко онова, което съществуваше така да се каже в този момент, което се раздели именно на две части, всичко това трябва да възникне пред нашата душа, да изплува пред нашата душа, ако искаме правилно да поставим пред нея думата "Берешит", "В начало", "В праначалото". И не само това трябва да изплува пред нашата душа, но трябва
да имаме съзнанието, че в цялото това развитие, което наричаме развитие на Сатурн, на Слънцето и на Луната, направляващи, ръководещи, а
също и носители на цялото развитие са били духовни Същества; че това,
което наричаме топлина, въздухообразен, течен елемент, е винаги един
външен израз, външна дреха за духовните Същества, които са действителността на развитието. Също и тогава, когато насочим поглед върху
онова състояние, което съществуваше при отделяне на слънчевото естество от земното естество и си го представяме като един материален
образ, също и тогава трябва да имаме съзнанието, че във всичко това,
което си обрисувахме пред душата като образ на елементарната вода,
въздух, огън, че във всичко това имаме само изразено средство за тъчащата духовност. Тази тъчаща духовност, тези духовни Същества бяха
минали през трите предидущи степени - Сатурнова, Слънчева и Лунна
степен и се бяха издигнали до този момент, който току що охарактеризирах, бяха стигнали определена степен на развитие в тяхното съществуване. Нека поставил пред нашата душа този образ от тъчащи в себе си
топлинен, въздухообразен или газообразен и огнен елементи като едно
мощно небесно кълбо, което се разделя в един слънчев и един земен елемент; но нека си представим, че всичко това, което имаме в тази елементарна-веществена форма на представата, е само средство за нещо духовно. Да си представим, че от материалната мантия, която е изтъкана от
течен, въздухообразен и огнен елемент, ни гледат лицата на духовни същества, които тъкат там вътре, които изявяват в този елемент представен за нас, за вашата душа, чрез материални представи. Да си представим, че имаме пред нас духовни Същества, които обръщат лицата си
към нас и които работят там с помощта на топлината, на въздуха и на
водата, за да организират небесни тела чрез силата на тяхното духовнодушевно естество. Нека си представим този образ!
Така ние имаме образ на една елементарна обвивка, една обвивка, една
черупка, която можем да си представим нещо като черупката на охлюв,
когато искаме да си съставим една твърде груба сетивна представа.
Обаче това е една черупка, която не е съставена от твърда материя, както черупката на охлюв, а е изтъкана от най-тънките водни, въздухообразни или газообразни и огнени елементи. А вътре да си представим
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нещо духовно, което ни гледа като лица, които се изявяват именно чрез
тази черупка и самите те са една сила на откровението, една сила, която
от скритата свръхсетивна област един вид пробожда черупката и се изявява навън, ако мога да се изразя така.
Призовете този образ, който се опитах да обрисувам, пред душите си,
това живо тъкане на нещо духовно в нещо материално и призовете пред
душата си вътрешната душевна сила, която произвежда тъкането, организирането в материята и за момент се абстрахирайте от всичко останало: Тогава ще имате пред себе си това, което живееше в душата на един
древноеврейски мъдрец, когато звуците Берешит проникваха тази душа.
Бет, първата буква на тази дума, извикваше тъкането на материята, материалното тъкане на черупката, на мантията; вторият съставен звук Реш,
извикваше лицевото естество на духовните Същества, които тъчаха в тази мантия, и Шит, третият звук, третата буква извикваше пробождащата
сила, която се възмогна отвътре, за да се изяви.
Приблизително по този начин ние се домогваме до принципа, който
стои на основата на едно такова описание. И когато се помогнем до този
принцип, тогава ние същевременно можем да почувствуваме нещо от
духа на този език, който, както казахме, проявяваше една творческа сила
в душата, за която модерният човек с неговите отвлечени езици няма вече никаква представа.
Нека сега се пренесем в онзи момент, който се намира така да се каже
пред физическото коагулиране, пред физическото сгъстяване на нашето
земно съществуване. Защото такъв беше моментът, който имам предвид.
Нека си представим живо този момент! Тогава ще трябва да кажем: Ако
искаме да опишем това, което стави там, тогава ние трябва да не използуваме нищо от представите, които използуваме, когато днес искаме да
опишем външни сетивни процеси. Ето защо истински дилетантизъм е,
когато втората от думите, с която имаме работа в Битието, се схваща
така, като че тя изразява някакъв външен факт, - колкото и близо да звучи това до смисъла, който днес разбираме с думите създавам и творя. С
това ние съвсем не стигаме до смисъла на втората дума от Битието. Но
накъде трябва да се обърнем сега? С тази дума се разбира нещо, което
фактически стига точно да границата, където сетивното непосредствено
преминава вече в свръхсетивно-духовното. И този, който би искал да си
състави една представа за това, което обикновено се превежда с думата
"създаде" - "В начало Боговете създадоха" -, по никакъв начин не трябва
да свързва тази дума с нещо, което може да се види с обикновените сетивни очи, като една творческа дейност, като една произвеждаща дейност.
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Погледнете във вашата вътрешност! Опитайте се да се пренесете в едно
положение такова, като че - да речем - сте спали известно време това се
събужда и, без да насочите погледа си към някой външен факт, се събуждате в себе си чрез вътрешната психическа дейност на определени
представи във вашата душа. Представете си тази вътрешна дейност, това
творческо мислене, което произвежда едно душевно съдържание от вътрешността на душата. Употребете ако щете думата "измислям" за това
произвеждане навън на едно душевно съдържание на глъбините на душата в съзнателното зрително поле на вашата душа: и сега представете
си това, което човекът може да върши само със своите представи, като
една дейност, която е действително космическа творяща. Представете си
вместо вашата "размисъл", вместо вашето вътрешно, мислене изживяване едно космическо мислене и тогава ще имате това, което се крие в тази
втора дума на Битието "бара". Представете си го така, че да го виждате
колкото може повече духовно, да го приближите колкото може повече
до мислителната дейност, която имане пред погледа си при вашето собствено мислене. Да бъде то колкото е възможно по-близо до вашето мислене!
А сега представете си, че през време на това мислене в душата поставите
пред душата си някак си два вида групи от представи. За да можем да
опишем колкото е възможно по-ясно нещо стоящо толкова далече от
нас, да си представим един човек, който се събужда и в мисълта му възникват две неща. Едното, което този човек размисля, да бъде образът на
някаква дейност или на никакъв външен предмет или същество; този образ се явява в полето на съзнанието не чрез някакво външно виждане, не
чрез външно възприятие, а чрез размисъл, чрез творческа дейност на душата. А това, което трябва да се яви като втори комплекс от представи
при един така събуждащ се човек, да бъде едно горещо желание, нещо
което човекът може да иска с цялата си заложба и разположение на душата. Така ние имаме един елемент от рода на представите и един такъв
от рода на горещото желание, които се явяват пред нашата душа чрез
външна размисъл. А сега вместо човешката душа, която размисля в себе
си, представете си онова, което в Битието се нарича Елохими. Вместо
единичната човешка душа представете си една група от размислящи духовни Същества, които обаче по същия начин произвеждат от тяхната
вътрешност чрез размисъл, чрез мислене два комплекса, които бих могъл да сравня с това, което току що ви описах: с нещо имащо напълно
характера на представите, с един комплекс от представи и един комплекс от горещо желание. Следователно вместо размислещата човешка
душа си представяме една космическа организация от Същества, които
произвеждат по същия начин /само че тяхното мислене е нещо косми23

ческо/ два такива комплекса: един комплекс имащ характера на представите, т.е. един такъв комплекс, който изявява нещо, който се проявява
навън, който се показва навън; и един друг комплекс, който е от рода на
горещото желание, който живее чрез вътрешно раздвижване, нещо възбуждащо се и движещо се вътрешно, нещо проникнато от вътрешно възбуждане. Следователно представяме си онези космически Същества, които са наречени Елохими, представя ме си ги "мислещи". И нека си
представим тона "мислене" при думата: "създадоха", "бара". След това
да си представим, че чрез това творческо мислене се раждат два такива
комплекса: един комплекс, който клони повече към това, да бъде нещо
изявяващо се навън, нещо проявяващо се навън, и един друг комплекс,
нещо вътрешно движещо се, нещо вътрешно живеещо; тогава ще имаме
приблизително онези два преставни комплекса, които са възникнали в
душата на древноеврейския мъдрец, които в Библията са преведени с
"Небесата и Земята", които изпълвали със своята звучност неговата
душа: "ха-шамаим" в "ха-арец". Да се постараем колкото е възможно повече да забравим това, което съвременния човек си представя при думите небе и земя; да се постараем да поставим пред душата си двата представни комплекса: комплекса на това, което се проявява навън, което се
изявява, комплексът на това, което напира да произведе някакво действие навън, и онзи друг комплекс на вътрешно раздвижване, на това, което иска да изживее себе си във вътрешността, което живо се раздвижва
във вътрешността: тогава ще имаме смисъла на думата "ха-шамаим" и
на другата дума "ха-арец" и заедно с това и самите Елохими, - в течение
на сказките ние ще се запознаем още по-точно с тях и ще преведем тяхното име на наш антропософски език; но сега искаме да се опитаме да
проникнем до известна степен в смисъла на първичните думи,- самите
Елохими, що за същество, който иска да си състави една представа за
това, което е живяло в душата на древноеврейски мъдрец, когато е употребявал тази дума, трябва да бъде наясно, че през онова време е съществувало едно напълно живо разбиране за това, че нашето Земно развитие
има определен смисъл, определена цел. Кой е този смисъл, коя е целта
на Земното развитие?
Нашето Земно развитие има смисъл, има една цел само тогава, когато
пред него се появи нещо, което по-рано не е съществувало. Едно вечно
повторение, едно възвръщане на това, което вече е съществувало, би било едно безсмислено съществуване и като такова безсмислено съществуване и почувствувал преди всичко древноеврейският мъдрец, създаването на Земята, ако би могъл да си представи, че Земята, след като се е развила от други състояния, трябва да донесе нещо ново по отношение на
това, което по-рано е съществувало. Чрез това Земно съществуване
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стана възможно нещо ново, а именно, че човекът можа да стане такъв,
какъвто той се показва сред Земното съществуване. Така както човекът
се явява сред Земното съществуване като същество, каквото той е вече
днес, като същество, до което ще се развие все повече и повече в бъдеще, този човек не е съществувал във всички предишни стадии на развитието, той не е бил възможен в предишните стадии на развитието.
Устроено различно от човека - сега не искаме да въведем понятието за
висше и низше - различно устроени в сравнение с човека бяха онези Същества, които ръководеха и крепяха външното развитие, което наричаме
Сатурново, Слънчево и Лунно развитие. Тези Същества, които тъчаха в
елементарните степени на съществуването на огъня, газообразното и
течно състояние, които изтъкаха едно Сатурново, едно Слънчево, едно
Лунно съществуване, които тъчеха в началото на Земното съществуване,- как ще се научим ние най-добре да ги познаем в тяхната същност?
Как можем да се приближим до тях? Без съмнение, ще трябва да опишем много, много неща, ако искаме да се приближим до известна степен
до тези Същества. Но първо можем да се запознаем с една тяхна страна
и това ще ни бъде достатъчно, за да можем поне да се приближим с една
стъпка до мощния смисъл на първичните думи на Библията.
Нека разгледаме тези Същества, които в известно отношение стояха най-близо до човека, когато той самият е бил образуван от това, което се
беше развило от Сатурновото, Слънчевото и Лунното съществуване. Нека запитаме тези Същества, какво всъщност са искали те? Да ги запитаме за тяхната воля, за тяхното намерение. Тогава ще можем да добием
поне една малка представа за тяхната същност. Какво искаха тези Същества? Те можаха да направят много неща, в течение на развитието, през
което са минали, те бяха добили способността и силата да работят в едно или друго направление. Едни от тях можеха да направят едно, други друго.
Но ние ще си представим най-добре тяхната същност, когато си кажем:
В онзи момент, който току що обхванахме с поглед, в една група такива
Същества действуваше една обща цел, един общ мотив. Това е един вид,
само че на по-висока степен, както днес една група хора се събират, от
които всеки един владее определена сръчност. Всеки един от тях може
да направи нещо и сега те си казват един на друг: Ти можеш това, за мога това, третият може онова. Сега всички искаме да слеем в едно нашита
дейности, за да създадем едно общо произведение, в което всеки да участвува със своя дял, всеки да направи нещо. Следователно да предположим една такава група хора, всеки един от които може да направи нещо
различно от другата, но които имат една обща цел. Това, което трябва да
се роди, не съществува още. Единствено, върху което те работят, живее
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още само като цел, то не съществува още. Следователно имаме едно
множество от Същества, единното нещо, което трябва да произведат тези Същества, живее още само като идеал. Представете си сега една такава група от духовни Същества, които са се развили през Сатурновия,
Слънчевия и Лунния периоди и от които всяко едно може да направи нещо съвсем определено. В момента, който ви описах, тези Същества вземат решението: Искаме да съединим нашите дейности в една обща цел;
искаме да си дадем една единна насока. И пред погледа на всяко едно от
тях изплува образът на тази цел. А коя беше тази цел? Човекът, земния
човек.
Така земният човек живееше като цел в една от божествено-духовни
Същества, които бяха решили да слеят своите различни изкуства, за да
постигнат това, което всяко едно по отделно не можеше да направи, но
което те можеха да произведат чрез обща работа. Ако вземете всичко
това, което ви описах като елементарна черупка и в тази черупка като
действуващо, космически мислещи духовни Същества, като два комплекса, единият от естеството на горещото желание, на нещо проявяващо
вътрешно раздвижване, и другият изявяващ се навън; Ако вземете всичко това и след това онези духовни Същества, които някакси от тази елементарна маса гледат със своите лица, на които приписваме тази обща
цел, която току що охарактеризирах, тогава ще имаме това, което живееше в сърцето на един древноеврейски мъдрец при думите "Елохим".
Сега ние съчетахме по един образен начин това, което живее в тези извънредно силни първични думи.
Следователно, нека първо забравим всичко, което един съвременен човек може да чувствува и да мисли, когато изговаря думите: "В начало
Боговете създадоха Небето и Земята." Вземайки предвид всичко това,
което днес бе казано, да се опитаме да поставим пред погледа си следния образ: Пред нас стои един тъчащ стихиен елемент, в него тъче огненото, газообразното, течното. След това елементарна маса, която проявяваше вътрешна дейност и тъкане, живеят духовни Същества, една
група духовни Същества, които размислят. Те са обхванати в творческо
мислене и чрез тяхното творческо мислене прозира целта, да насочат цялата си дейност към създаване на образа на човека. Първото нещо, което
се явява при това мислене е представата за нещо изявяващо се навън,
вестяващо се навън и на нещо вътрешно раздвижващо се, на нещо вътрешно оживено. В елементарната черупка първичните духове създадоха
мисленно това, което се явява навън и това, което има вътрешна подвижност.
Постарайте се да си представите в тези думи това, което е казано в първите редове на Библията, тогава ще имате основата за това, което през
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следващите дни ще изнесем пред душата си като истински смисъл на тези всесилни първични думи, чрез които на човечеството се разкрива нещо много велико, а именно неговият собствен произход.
СКАЗКА ТРЕТА
При някои неща, които трябва да бъдат казани в този цикъл от сказки и
които въобще се казват в течение на нашите антропософски беседи може да се стори - особено за външния свят, който е още малко запознат с
чувствата, които царуват в нашите антропософски кръгове -, като че аз
изпитвам някакво задоволство и радост, когато съм принуден да кажа
това или онова в противоречие със съвременната наука. Бих желал действително по този въпрос да не бъда криво разбран. Всички вие трябва да
бъдете убедени, че за мене винаги представлява една остра борба, за да
мога да надделея себе си, когато се налага да застана, в противоречие с
това, което днес се нарича научно твърдение. Това аз не бих сторил при
никой случай, освен там, където имам възможност да развия аз самият
действително това, което днес науката има да каже относно възникнал
даден въпрос. Аз имам, изпитвам дълбокото чувство на отговорност, да
не изнасям нищо противоречащо на съвременната наука, ако не бих
имал възможност да изнеса това, което тази съвременна наука има да каже върху дадения въпрос. И изхождайки от тази гледна точка, ние ще
можем да се приближим към такива въпроси, каквито са тези, за които
ще говорим тези дни, само тогава, когато вършим това с определено свещено благоговение и със съответното чувство на отговорност.
За съжаление трябва да кажем, че по отношение на въпросите, които
трябва да разгледаме, съвременната наука не е в състояние да каже абсолютно нищо, че съвременния учен не са в състояние да знаят, защо техните изходни точки не могат да доведат до решение на въпроса. Те не са
в състояние да разберат, защо по отношение на действителните, велики
въпроси на живота и на съществуването съвременната наука трябва да
проявява такъв дилетантизъм, който е ненадминат. Следователно много
ви моля да схващайте винаги това, което се казва, така, че на неговата
основа стои едно пълно съзнание за всичко онова, което съвременната
наука би имала да каже по дадения въпрос. Естествено в една кратка поредица от сказки не може да се изисква да се навлезе подробно в полемика по отношение на това, което би могло да се каже за опровержение
на един или друг съвременен възглед върху съответния въпрос. Доколкото е възможно аз ще се огранича само в положителното и ще трябва да
се доверя, че в един кръг от антропософи действително се взема предвид
предпоставката, която току що изтъкнах, във всички подробности.
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Вчера аз се опитах да ви покажа, как онези съдържащи първична сила
думи, които стоят в началото на Библията и които са дадени на един
език от съвършено друго естество в сравнение с модерните езици, как
тези думи съдържащи първична сила могат да бъдат изтълкувани правилно само тогава, когато се постараем да забравим всичко, което оживява нашите чувства и в нашите мисли при обикновените преводи и предавания на тези думи на един модерен език. Защото езикът, на който са
ни дадени първоначално тези първично-силни думи на Сътворението,
има действително особеността, чрез който характерът на неговите звуци
насочват сърцето и мисълта към образите, които възникват пред погледа
на душата, когато той бива насочен към онази точка, където от свръхсетивното избликва нашият сетивен свят. И във всеки един звук, във всяка
една буква се съдържа една мощ и една сила, такава сила се крие във
всяка една от буквите, с които е написано началото на нашето Земно съществуване. В течение на тези сказки ние още често ще насочваме вниманието върху характера на този език; днес бих искал да насоча вниманието ви само върху един важен въпрос.
Знаете, че в Библията според думите, които вчера се опитах да обрисувам образно пред вашите души, че според тези думи съществува един
комплекс, който възниква от размисъла на Боговете, от тяхното творческо мислене. Както ви казах, трябва да си представите, че възникват два
комплекса като от едно космическо възпоменание. Един комплекс беше
този, който може да се сравни с характера на представите, както той възниква в нас; другият беше един комплекс, който може да се сравни с
характера на горещото желание, или с характера на волята. Единият съдържа всичко онова, което иска да се изяви, да се вести навън, един вид
да прояви външно своите сили: "Ха-шамаим"; другият комплекс: "хаарец", съдържа вътрешно раздвижващото се, вътрешно проникнатото от
желание, вътрешно оживяващото, раздвижващо се. След това ни се описва качества на това вътрешно оживяващото, раздвижващо се, и тези качества са посочени в Библията с много характерни буквени звуци. Казва
не се, че това вътрешно раздвижващо се намираше в едно състояние, което се назовава като "Тоху-ва-боху", което на наш език е предадено с думите "пуста и неустроена". Но ние можем да разберем този израз само
тогава когато отново си обрисуваме с точност пред очите образния характер на това, което се разбира с "тоху-ва-боху". И ние можем да разберем това, когато с помощта на антропософското познание си представим, какво всъщност се вълнуваше в пространството, когато всичко това, което беше минало чрез Сатурновото, Слънчевото и Лунното съществуване, се появи отново като Земно планетарно съществуване. Вчера
аз обърнах вниманието ви на факта, че това, което наричаме твърдо
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състояние на материята, следователно това, което оказва съпротивление
на нашите сетива, не съществуваше още през време на Сатурновото,
Слънчевото и Лунното състояние, че тогава е съществувало само елементът на огъня или топлината, газообразният или въздухообразен елемент и водният или течен елемент. И всъщност твърдото състояние на
материята се ражда едва с появяването на Земното планетарно състояние и се прибавя към предишните елементарни състояния. Следователно в онзи момент, когато в съществуването се появи това, което вчера
описахме, когато също се проявява тенденцията слънчевото естество да
се отдели от земното, тогава, вземайки предвид елементарното тъкане,
ние имаме работа с едно взаимно проникване на елементите топлина,
въздух и вода. Това се вълнуваше и тъчеше едно през друго. Как това се
вълнуваше и тъчеше едно през друго, как трябва да си го представим,
когато си го обрисуваме пред духовното схващане, това означават тези
думи, които на наш език са предадена с "пуста и неустроена", но разбира
се по един много неточен начин. Но то е много силно изразено със съчетанието от думи "тоху-ва-боху". А що означава това "тоху-ва-боху"? Когато образно си представим, какво може да се възбуди в душата чрез тези звуци, то е следното: Звукът, което може да се сравни с нашата буква
Т, събужда образа на сила излъчваща се от един център и разпръсква се
на всички страни, към всички посоки на пространството. Следователно в
момента, когато се произнася звукът Т, събужда се образа на сила излъчваща се от един център на всички посоки на пространството до безкрайност. Така щото трябва да си представим преплитането, протъкаването
едно в друго на елементите топлина, въздух и вода и вътре като от един
център излъчваща се сила по всички посоки. И ние бихме имали това
излъчване, разпръскване на сила от един център само при първата част
на горепосочения израз: "тоху". А какво ще произведе втората част? Тя
произвежда противоположното на това, което току що казах. Чрез своя
звуков характер - чрез всичко, което се събужда чрез нейния звуков характер, което се събужда в душата при буквата, която можем да сравним
с нашата буква "Б": "Бет" - се поражда един образ, който можем да разберем, ако си представим една огромна сфера, едно огромно празно кълбо, представим си, че се намираме вътре в тази сфера и от всички вътрешни точки на тази празна сфера излизат лъчи навътре към центъра.
Следователно представете си този образ: една точка сред пространството, от която по всички посоки на пространството излизат лъчи: "тоху";
тези лъчи стигат до една външна мантия на сферата, в която се удрят и
се отразяват обратно от всички посоки на пространството, отивайки към
центъра, това е "боху". Защото когато си образувате тази представа и си
представите всички силови лъчи изпълнени от това, което е дадено в
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трите елементарни същности - топлина, въздух и вода; когато си представите тези силови лъчи, как те се образуват в тези три вълнуващи се едни през други стихии, тогава имате охарактеризирано това, което е вътрешно раздвижено. Така чрез това съчетание от звуци ни се показва
начинът, как елементарното съществуване е направлявано от Елохимите.
Но какво въобще ни се казва сега с всичко това? Ние не ще разберем целия величествен и драматичен процес на сътворението в седем дни, ако
не извикаме пред душата си тези подробности. Когато ги извикаме пред
душата си, тогава цялото ще ни се яви като една чудесна, мощна космическа драма. Какво трябва всъщност да кажем? Нека още веднъж си
спомним, че във всичко онова, което се разбира с глагола "бара" - в начало Боговете "създадоха" - ние имаме работа с една душевно-духовна
работа. Вчера аз го сравних с това, че в душата се събуждат комплекси
от представи .... Така ние си представяме Елохимите настанени в пространството и си представяме това, което е обозначено със "създадоха" "бара" - един вид космическа психическа дейност на мислене. Това, което те мислят, е предадено после с думите "ха-шамаим" и "ха-арец", това
което лъчезари навън и това, което е обхванато във вътрешно раздвижвано. Но сега ни се показва нещо друго. За да имате едно колкото е възможно добро сравнение, пренесете се в състоянието на събуждане. В душата ви нахлува комплекси от представи. Така в душата на Елохимите
възникват; ха-шамаим и ха-арец.
Но сега ние знаем - още вчера изтъкнахме това -,че в своето развитие тези Елохими са минали през Сатурновото, Слънчевото и Лунното съществуване. Така това, което те мислят, беше действително в същото положение, в което са вашите комплекси от представи, когато се събуждате
от сън и ги събуждате във вашата душа. Тогава вие можете да ги гледате
един вид психически-духовно, можете да кажете, какви са те вие можете
да кажете: Когато сутрин се събуждам и отново намирам това, което се е
настанило в моята душа, аз мога да го опиша, как то изглежда. Така за
Елохимите можеше да бъде описано това, което се получи сега, когато ако бих се изразил твърде грубо - след това си казаха: сега искаме да
размислим това, което се явява в нашата душа, когато си спомним за
всичко онова, което е станало през време на Сатурновото, Слънчевото и
Лунното състояния. Искаме да видим, как то изглежда в нашия спомен.
И то изглеждаше така, че е назовано с думите "тоху-ва-боху"; то можеше да бъде изразено с един образ, както току що описах с лъчи, които
изхождат от един център и отиват в пространството, след което отново
се връщат към центъра, така щото елементите се вълнуват в тези силови
лъчи един през други. Следователно Елохимите можеха да си кажат
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приблизително: така значи изглежда то, след като сме го довели до тази
точка. Така то отново се е възстановило.
А сега, за да разберем следващото, което на модерните езици е изразено
обикновено с думите: "Тъмнината беше върху течащите и вълнуващи се
вещества" или "над водите, за да разберем това, трябва да поставим пред
погледа си още нещо друго. Ние трябва отново да обърнем погледа си
назад в течението на развитието, преди да е настъпило Земното съществуване.
Първо имаме Сатурновото съществуване тъчащо в огнения елемент.
След това идва Слънчевото съществуване с въздухообразния елемент.
Но вие можете да прочетете в моята книга "Тайната наука", че с настъпването на това Слънчево съществуване е свързано и нещо друго. Не само въздухообразният или газообразен елемент се прибавя към топлинния елемент. Това е така да се каже огрубяването на топлинния елемент.
Тънкият топлинен елемент на стария Сатурн огрубява, сгъстява се и се
получава газообразният елемент. Обаче всяко едно такова огрубяване,
сгъстяване е свързано с възникването на нещо по-тънко. Ако огрубяването до газообразния елемент е така да се каже едно сливане, от другата
страна се получава едно възлизане до светлинния елемент. Така щото,
преминавайки от старият Сатурн към старото Слънце, ние трябва да кажем: Старият Сатурн е още изцяло в един процес на тъкане на топлинния елемент; през време на Слънчевото състояние се прибавя нещо сгъстено, газоообразното състояние, но същевременно и светлинният елемент, който прави щото топлината и газовата материя да могат да се изявят навън лъчезарящо. Ако сега вземем единия от комплексите, които се
явяват, този, който е обозначен е "ха-арец", с това, което обикновено е
преведено със Земя, и вземем под внимание, че след като си спомниха
Елохимите го обгръщат с душевния поглед, тогава трябва да се запитаме: как трябваше да го назоват те? Те не можеха да го назоват там, че в
него да е оживяло това, което е съществувало вече на старото Слънце.
Липсваше светлинният елемент. Той се беше отделил. С това "ха-арец"
беше станала едностранна. Тя не беше взела със себе си светлината, а само по-гъстите елементи, течнообразния, въздухообразния и топлинния
елементи. Обаче светлината не липсваше в това, което е обозначено с
името "ха-шамаим"; но "ха-шамаим" е слънчевото естество, което се отделя от другия комплекс. В този друг комплекс липсваха изтънчените
елементи, липсваше светлината. Така щото можем да кажем: в единия от
комплексите се вълнуваха така, както току що обяснихме с думите "тоху
-ва-боху", един през друг топлинният елемент, въздухообразният и водният елемент. Те бяха лишени от нещо; липсваше им това, което беше се
явило в развитието върху старото Слънце, светлинният елемент. Следо31

вателно те бяха останали тъмни; не съдържаха в себе си нищо слънчево.
Слънчевото естество се беше отделило с "ха-шамаим" от тях. Така напредването към Земното развитие не означава нищо друго освен: това, което е съществувало като светлина старото Слънчево естество, докато то
е било още свързано с онова, което наричаме Земя, то се беше отделило.
И беше останало едно тъмно тъкане на елементите: топлина, въздух и
вода като Арец.
С това ние още по-ясно поставихме пред погледа си това, което мислеха
Елохимите. Обаче ние никога не ще можем да си го представим по един
правилен начин, ако не държим постоянно в съзнанието си, че всичко
то- ва, което назоваваме като елементарно съществуване, въздух, вода и
топлина, е също външна форма на изразяване на духовни Същества. Не
е много правилно да се каже: дреха; то трябва да се схваща по-скоро като едно изявяване. Следователно всичко, което наричаме по този начин
като въздух, вода, топлина, е всъщност майя, илюзия, то съществува
първо за външния поглед даже и на душевните очи. В действителност,
когато вникнем в неговата истинска същност, то е нещо душевно-духовно, то е външна изява на душевно-духовно естество на Елохимите. Но
когато разглеждаме тези Елохими, ние не трябва да си ги представяме
подобни на човеци, защото именно тази беше тяхната цел, да създадат
човека, да му дадат съществуване чрез тяхната особена организация, която имат сега в тяхното мислене. Следователно ние не трябва да си ги
представяме в човешка форма; но в известно отношение при тези Елохими трябва да имаме предвид вече един вид разделяне в тяхното същество. Когато днес говорим за човека, ние не можем да го разберем, ако не
разделим неговото същество на едно телесно, едно душевно и едно духовно естество. И вие знаете, колко много се занимаваме на антропософското поле, за да се запознаем по-точно с действеността и същността на
тази троица на човека, неговото тяло, неговата душа и неговия дух. Да
правим тази разлика, да познаем едно същество в тази троичност, ние
сме принудени да вършим това едва при човека. И естествено бихме
направили най-голяма грешка, ако бихме си представили същността на
Съществата преди човека както тази на човека; но и при тях трябва да
различим един вид телесно естество и един вид духовно естество. Обаче
когато при човека правите разликата между неговото телесно естество и
неговото духовно естество, трябва да имате съзнанието, че и във външната форма, в която ви се представя човекът, неговото същество обитава
по различен начин. Например не ще ни хрумне да локализираме същинското духовно естество на човека в ръката или в крака, а казваме: телесното естество е вложено главно в туловището, в краката, в ръцете; духовното има своите органи в главата, в мозъка - това са неговите инст32

рументи. Следователно при външната форма на човека ние правим такава разлика, че считаме определени части повече като израз на тялото, а
определени други части повече като израз на духовното. Нещо подобно
трябва да сторим и по отношение на Елохимите, макар и не по същия,
но по един подобен начин. Всъщност цялото тъкане и вълнуване, за което говорих, ще бъде правилно разбрано само тогава, когато го схващаме като тяло на духовно-душевно естество на Елохимите. Следователно
всичко, което ни се представя като елементарно тъкане на въздухообразното, на топлинното, на течнообразното, е външната телесност на Елохимите. Обаче ние трябва да разпределим по различен начин частите на
Елохимите в тези елементарни членове: трябва да си представим, че погрубата част на Елохимите е свързана с течното и с въздухообразното.
Това е тяхната телесна част. А във всичко онова, което проникваше въздухообразното и течното като топлинен елемент, което проникваше този
"тоху-ва-боху" като топлинен елемент, което го вълнуваше като вълнуваща топлина, в него действуваше това, което можем да наречем духовно естество на Елохимите. Също както казваме, в човека действува повече телесното в неговото туловище, в неговите крака и ръце, а повече
духовното в неговата глава, така ние можем да кажем, когато схващаме
целия космос като едно тяло на Елохимите: във въздухообразния и във
водния елемент живееше повече телесното естество на Елохимите, а в
топлинния елемент тъчеше духовното. С това ние сме схванали тогава
Космоса като едно тяло на Елохимите; и след като външно-телесно е
охарактеризирано като едно "тоху-ва-боху" на елементарните същности,
в това, което проникваше като топлина тези елементарни същности,
имате локализиран тъчащият дух на Елохимите.
А сега Библията употребява една забележителна дума, за да изрази отношението на това духовно естество на Елохимите към елементите: във
въздухообразния и във водния елемент живееше повече телесното естество на Елохимите, а в топлинния елемент тъчеше духовното. С това ние
сме схванали тогава Космоса като едно тяло на Елохимите; и след като
външно-телесното е охарактеризирано като едно "тоху-ва-боху" на елементарните същности, в това, което проникваше като топлина тези елементарни същности, имате локализиран тъчащият дух на Елохимите.
А сега Библията употребява една забележителна дума, за да изрази отношението на това духовно естество на Елохимите към елементите: "РаухЕлохим". Това е една забележителна дума, която трябва да разгледаме
по-подробно, ако искаме да разберем, как Духът на Елохимите протъкаваше другите елементи. Ние можем да разберем тази дума "раха" само
тогава, когато вземем на помощ всичко, което в онези времена е преминавало през душата, когато е бива произнасяна тази дума. Когато се
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казва: "И Духът на Боговете тъчаха над разширяващите се маси от материя, или "над водите", с това съвсем нищо не е казано. Защото ние
стигаме до правилното тълкуваме на този глагол "раха" само тогава, когато си представите /нека ми бъде позволено да употребя едно грубо,
нагледно сравнение/ една квачка лежаща върху яйцата и топлината на
люпенето се излъчва от квачката върху яйцата, които се намират под
нея. И когато сега си представите тези люпеща топлина, която се излъчва от квачката върху яйцата, за да доведе яйцата до излюпване, тази
дейност на топлината, това излъчване на топлина от квачката в яйцата,
тогава имате една представа за смисъла на глагола, който се намира в
Библията и ни казва, какво върши Духът в топлинния елемент. Естествено бихме се изразили неточно, ако бихме казали: Духът на Елохимите
"люпи", защото не това трябва да се разбира, както те се схваща днес,
когато се говори за сетивната дейност на люпенето; думата от Библията
има повече смисъла на една дейност на излъчващата се топлина. Както
от квачката се излъчва топлина, така в другите елементарни състояния,
във въздухообразното и течното състояния, лъчезареше Духът на Елохимите чрез топлинния елемент. Когато си представите това, тогава
имате образа на това, което трябва да се разбира, при думите: "и Духът
на Елохимите мътеше над масите материя, или над водите". Сега ние си
изградихме до известна степен един образ, който изпъкваше пред душата на древноеврейския мъдрец, когато той мислеше върху това първично
състояние. Ние си изградихме един комплекс, който, според описанието,
което ви направих за "тоху-ва-боху", представляваше една кълбовидна
маса от вълнуващи се едни в други топлина, въздух и вода, от която се
беше отделил всичкият светлинен елемент в "ха-шамаим"; и ние имаме
това вълнуване едно в друго на трите елементарни състояния вътрешно
проникнато от тъмнината. В единия от елементите, в топлинния, имаме
вълнуващо и тъчащо духовното естество на Елохимите, Духът на Елохимите /Раух-Елохим/, което заедно с разширяващата се топлина сам се
разширява на вълни във всички посоки и довежда до узряване това, което е още неузряло в тъмния елемент.
Така, стигайки до края на това изречение, което обикновено е преведено
с думите: "Духът на Елохимите се носеше над водите", ние имаме така
да се каже една характеристика на това, което в първия стих на Библията
е посочено в думата "ха-арец", в думата Земя. Ние охарактеризирахме
това, което беше така да се каже оставало, след като се беше отделило
"ха-шамаим".
Нека сега още веднъж обгърнем с поглед предишните състояния. От Земята ние можем да преминем назад до Лунното състояние, до Слънчевото и до Сатурновото състояние. Нека се спрем на състоянието на старото
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Слънце. Знаем, че тогава не можеше да става дума за едно отделяне на
днешното земно естество от слънчевото естество, следователно не можеше още да става дума и за това, че Земята е осветявана отвън със светлина. Това е именно същественото в нашия земен живот, че светлината
идва от вън, че земята е осветена отвън. Вие трябва да си представите
земното кълбо включено в Слънцето, образуващо част от Слънцето, и
следователно неполучаващо светлина отвън, а принадлежащо към онази
същност, която излъчва светлина в пространството; тогава имате старото Слънчево състояние. Това старо Слънчево състояние може да бъде
охарактеризирано само, когато казваме: всичко земно не е нещо получаващо светлина, а то принадлежи на това, което пръска светлина, то самото е източник на светлина.
А сега обгърнете с поглед разликата! Старото Слънчево състояние: Земята участвува в излъчването, в разпръскването на светлината; новото
състояние, Земното състояние: Земята не участвува вече в това излъчване. Земята е отделила от себе си това, което разпръсква светлина; сега тя
е принудена да приема светлината отвън, светлината трябва да изпраща
своите лъчи в нея. Тези е характерната разлика на новото Земно състояние в течение на развитието от старото Слънчево състояние насам. В
отделянето на слънчевото естество, на "ха-шамаим", е отишло и естеството на светлината. Сега то се намира вън от Земята и елементарното
съществуване, което се вълнова едно през друго в "ха-арец" като "тохува-боху", няма вече никакво собствено светлинно състояние; то съдържа
само нещо от това, което може да се нарече "пронизвано е с топлинните
лъчи чрез Духа на Елохимите". Но това не го правеше светло в себе си,
то го оставяше тъмно в себе си.
Сега нека обгърнем с поглед целостта на елементарното съществуване!
От сказки държани по-рано знаете, че когато изброяваме това, което наричаме елементарни състояния в нашето земно съществуване, ние започваме с твърдото, след това преминаваме към течния, после към газообразния или въздухообразен елемент и накрая към топлинния елемент.
С това ние посочихме така да се каже най-гъстите състояния на материята. Но с това състоянията на материята не са изчерпени. Ако отидем понагоре ние намираме по-тънки състояния, за които не казваме нещо особено много, когато ги наричаме по-тънка материя. Важното е да ги познаем като по-тънки състояния по отношение на по-грубите състояния на
въздуха, топлината и т.н. Обикновено те се наричат етерни състояния и
като първо в тези по-тънки състояния винаги сме различавали светлинното. Следователно, когато от топлинното състояние слизаме надолу
към по-гъстото състояние, стигаме до газообразното, ако се издигнем
по-нагоре стигаме до светлинното състояние. Ако се издигнем още по35

нагоре от светлинното състояние, стигаме до едно още по-тънко етерно
състояние. Тогава ние стигаме вече до нещо, което не е дадено непосредствено в обикновения сетивен свят. В сетивния сват ни е даден само
един отблясък, едно отражение от това, което можем да наречем като
по-тънко етерно състояние по отношение на светлинния етер. От окултна гледна точка можем да говорим за това, че силите в този по-тънък
етер са едни и същи както онези, които регулират химическите процеси,
които направляват съчетанията на веществата, организирането на материята така, както това може да бъде изразено, когато върху една плоча
поставяме ситен прах, след това докосваме плочата теглейки с един лък
и получаваме така наречените Кладниеви звукови фигури. Това, което
грубият сетивен звук произвежда в праха, то става въобще в пространството. Пространството е диференцирано в себе си, пронизано е като вълни от такива сили, които са по-тънки от светлинните сили и които в духовната област представляват това, което в сетивната област е звукът.
Така щото можем да говорим за химическия или звуков етер като за
един по-тънък елемент, когато отиваме нагоре от топлината към светлината и от там до този по-тънък етер, който съдържа силите диференциращи, разделящи и съчетаващи материята, но който всъщност има отново, звуково естество. Сетивният звук, който чува сетивното ухо, е само
един външен израз на този звуков етер, а именно един израз преминал
през въздуха. Това ни довежда близо до този по-тънък елемент, който се
намира над светлината. Следователно, когато говорим за това, че заедно
с ха-шамаим се е отделило от ха-арец това, което се изявява навън, трябва да си представим не само това, което се изявява чрез светлината, но и
това, което се изявява чрез по-тънкия етер на звука, на тона, който на
свой ред прониква тази светлина. Също както от топлината отиваме надолу към газообразното състояние и от него към течнообразното, така
ние можем да отидем нагоре към от топлината към светлината, от светлината към звуковия етер, към етера регулиращ химическите процеси. А
от течното състояние можем да отидем надолу до земното или твърдо
състояние. Но къде стигаме, когато от звуковия етер се издигам до един
още по-тънък етер, който също се е отделил заедно с "ха-шамаим"?
Тогава ние стигаме до нещо, което като най-тънко етерно състояние тъче в току що описания звуков или химически етер. Ако насочите духовното ухо към това етерно състояние, които току що описах, вие естествено не ще чуете един външен звук; но ще чуете звука, който диференцира пространството, който прониква това пространство и подрежда материята, както звукът произведен от лъка върху плочата подрежда Кладниевите звукови фигури. Но в това съществуване, което е подредено от
звуковия етер се разлива именно по-висшето етерно състояние. То
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прониква, пропива звуковия етер, така, както в нас смисълът на мисълта
пронизва звука, който нашата уста изговаря, което прави от звука дума.
Ето схванете това, което прави от звука една смислена дума: тогава ще
имате една представа за това, което протъкава звуковия етер като по-тънък етерен елемент, което протъкава космически и предава смисъл на
подреждащия миров звук, словото пронизващо със своите вълни пространството. И това слово, пронизваща със своите вълни пространството,
което се влива в звуковия етер, то е същевременно източник на живота,
то е действително тъчащ и вълнуващ се живот. Следователно това, което
се е отделило заедно с "ха-шамаим" от "ха-арец" което е преминала в
слънчевото естество напускайки по-нисшето, земното, "тоху-ва-боху",
това е нещо, което, може да се изяви навън под форма на светлина. Зад
тази светлина стои нещо духовно звучащо; а зад това последното стои
космическия говор, космическото слово. Ето защо можем да кажем: в
топлината, която управлява своето узряващо действие, се изразява на
първо място нисшето духовно естество на Елохимите, както например
нашите желания изразяват в нашето нисше душевно естество. Висшето
духовно естество на Елохимите се е отделило заедно с "ха-шамаим": то
живее в светлината, в духовния звук, в духовното слово, космическо
Слово. Всичко това, което е излязло в слънчевото естество, може да изпраща отново своите лъчи в "тоху-ва-боху" само отвън.
Нека се постараем сега да извикаме като образ пред нашия поглед това,
което в неговата цялост е извиквало пред душата на древноеврейския
мъдрец като "ха-арец", като "ха-шамаим". Когато духовната светлина,
духовният звук, духовният говор или слово, което се е отделило, отново
изпраща своите лъчи в "ха-арец", как действува то тогава? То действува
като една светлина говореща от слънчевото естество, като една светлина, зад която стои космическият говор, космическото Слово. Следователно да си представим всичко това, което ни е дадено в "тоху-ва-боху"
в неговата тъмнина, в неговото вълнуване едно през друго на топлинния, въздухообразен, водния елементи, да си го представим в неговата
така да се каже тъмнина, изгубила своята светлина. А сега да си представим, как чрез дейността на Елохимите отвън към него се насочват лъчите чрез творящото Слово, което стои на основата като най-висша същност на етера, да си го представим как то изпраща отвън своите лъчи със
светлината. Как трябва да назовем това, което става тук? Ние не можем
да го назовем по-сполучливо, освен използувайки величествените думи,
които гласят: Съществата, които заедно с "ха-шамаим" бяха излъчили
най-висшето си естество в етера, изпращаха на лъчи говореща светлина
от мировото пространство към "тоху-ва-боху". С това имате дадем факта, състоянието на нещата, което е изразено във величествените думи" И
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Боговете рекоха: Да бъде Светлина! и бе Светлина в това, което беше
тъмнина, в "тоху-ва-боху". Този е образът, който е възникнал пред древноеврейския мъдрец.
Така ние трябва да си представим същността на Елохимите разпростряна над целия Космос, да си представим този Космос като тяло: това, което е елементарно съществуване в "тоху-ва-боху", като най-нисшата форма на тялото; топлинния елемент като нещо по-висше; като форма на
най-висшето духовно естество "ха-шимаим", което се е отделило и сега
действува творящо отвън върху цялото оформяне на "тоху-ва-боху".
Сега вие можете да кажете: С това ти ни описа, че чрез космически изговореното светлозарно Слово тоху-ва-боху, това вълнуване едно през
друго на елементарното съществуване, е било подредено, било е направено това, което по-късно е станало. Но от къде е организирана човешката форма? Не може да съществува никаква такава човешка форма,
каквато ние имаме - която ходи на два крака, която употребява ръцете, както ние ги употребяваме -, без тя да бъде в силите заложени в
мозъка и лъчезарещи от там. Нашата форма е организирана от найвисшите духовни сили, които се излъчват от нашето духовно естество. Винаги по-нисшито е организирано от по-висшето. Така ха-арец бе
организирана като тяло на Елохимите за нисшето от по-висшата телесна
част, от ха-шамаим и от действуващото в него душевно естество на
Елохимите. Следователно най-висшето духовно естество на Елохимите
завладява това, което се беше отделило, и го организира, както е изразено в думите: "Светлината изявяваща се чрез космическото Слово се влива в тъмнината". Така тоху-ва-боху е организирана, изведена е от безредието на елементите. Ако си представите в ха-шамаим така да се каже
главата на Елохимите и в елементарните състояния, които са останали
след отделянето на ха-шамаим, тялото и крайниците, и сега чрез силата
на главата е организирана туловището и крайниците, елементарното, тогава ще имате фактическия процес - тогава ще имате един вид човекът
увеличен до размерите на Космоса; и в това Космоса той действува организиращо от органите на духа, които се намират в ха-шамаим. Една
организиращ себе си макрокосмически човек, това трябва да си обрисуваме като картина пред душата, когато се представим всички онези излъчвания на сили, които се разливат надолу от ха-шамаим към ха-арец.
А сега нека обгърнем с поглед нашия дневен човек, за да можем да си
обрисуваме още по-точно картината пред душата. Нека се запитаме:
чрез какво човекът, според Духовната наука, а не според дилетантната
днешна наука, чрез какво човекът е станал такъв, какъвто той е днес?
Чрез какво е получил той своята определена форма, която го различава
от всички останали живи същества от околната среда; кое го прави
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всъщност човек? Какво тъче през тази човешка форма? Ако човек не си
слага никаква превръзка пред очите, извънредно лесно е да се каже, кое
прави от човека човек: Това, което той има и всички останали същества
около него в земното съществуване нямат - говорът, който се изразява в
звуци, това го прави човек. Представете си животинската форма! Чрез
какво може да бъде тя организирана и превърната в човешка форма?
Какво трябва да се внесе в нея, за да стане тя човешка форма? Нека поставим въпроса така: Да си представим една животинска форма и че трябва да провикнем тази форма с нещо, да я проникнем с едно дихание.
Какво би трябвало да съдържа това дихание, щото чрез него тази форма
да започне да говори? Тя би трябвало да се чувствува вътрешно така
организирана, че да може да излъчва от себе си звучност, глас. Именно
звучността създава от животинската форма човешката форма. Следователно, как можем да чувствуваме Космоса образно? Как можем да почувствуваме това, което аз описах пред вашата душа в образи, построих
подробно образ по образ от елементарното състояние? Как можем да почувствуваме формата на макрокосмическия човек, да го почувствуваме
вътрешно? Когато започнем да чувствуваме, как звукът преминава във
форма. Когато звукът А прозвучава през въздуха, ние трябва да се научим да чувствуваме не само тона, но и как този тон приема форма, както прахът приема форма чрез тона произведен от лъка върху плочата.
Трябва да се научим да чувствуваме А-то, Б-то, как те тъкат в пространството! Трябва да се научим да ги чувствуваме не само като звуков
лъч, но и като нещо създаващо форма: тогава ние ще чувствуваме така,
както е чувствувал древноеврейският мъдрец, когато звуците на думите
събуждаха в него образа, които описах пред вашия духовен поглед. Така
е действувал звукът. Ето защо аз трябваше да кажа: Звукът "Бет" събуждаше нещо затварящо се, нещо като една обвивка, като една черупка, нещо затварящо се и включва в себе си едно вътрешно съдържание; това,
което бе посочено с буквата "Реш", то събуждаше нещо, което чувствува, като човек чувствува, когато чувствува своята глава. А "Шит" събуждаше нещо, което се характеризираше с пробождането. Това е един напълно субективен език, един език, който в свързването на отделните
букви, на отделните звуци кристализираше в един образ, когато действуваше върху душата. Ето защо самите тези букви съдържат една висша
школа, която довеждаше мъдреца до образите, които застават пред душата на ясновидеца, когато той прониква в свръхсетивния свят. Така
звукът се превръща в духовна форма и извиква пред душата образи,които се съчетават така, както ви описах. Това е извънредно важното при
този древен документ, че той е запазен на един език, който със своите
звуци създава форми, чиито звуци кристализират в душата във форми. И
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тези форми са образите, които добиваме, когото проникнем в свръхсетивната област, от която се е образувала сетивният свят на нашето физическо съществуване. Когато обгърнем с поглед това, ние стигаме до там,
да чувствуваме онова дълбоко благоговение пред това, как светът се
развива. И ние се научаваме да чувствуваме, как действително никак не
е случайно, че този велик, мощен първичен документ е бил запазен за
нас в това писание, в тази писменост; в една писменост, която със самите си букви е в състояние да събуди образно духа в душата и да доведе
до това, което ясновидецът в наши дни отново може да открие. Това е
чувството, което антропософът би трябвало да усвои, когато приближава до този древен документ, който стои в началото на Стария Завет.
СКАЗКА ЧЕТВЪРТА
Вчера ние обрисувахме образно пред нашата душа онзи момент, който е
обозначен със знаменателните думи на Библията: "И рекоха Боговете: да
бъде Светлина и бе Светлина". С това ние загатваме за едно събитие, което за нас представлява едно повторение на по-висока степен на предишни състояния на развитието на нашата Земя. Аз постоянно Аз постоянно трябва да насочвам вниманието върху образа на един човек, който
се събужда и извлича от душата определено душевно съдържание. Така
трябва да си представяме, как от думата на Елохимите израства в една
нова форма това, което бавно и постепенно се е образувало в течение на
развитието през Сатурновия, Слънчевия и Лунния периоди. И всъщност
всички това, което се съобщава в сътворението на света в шест или седем дни от Библията, е едно наново пробуждане на предишни състояния, обаче не едно пробуждане в същата форма, а в една нова, в една изменена форма. И най-близкият въпрос, който можем да си зададем, е
този; Как трябва да схващаме въобще действителността на това, което
ни се разказва в течение на сътворението в шест или седем дни?
Върху този въпрос ще се разберем най-добре, когато го поставим така:
Биха ли могли очи, каквито са обикновените очи, биха ли могли въобще
сетивни органи, каквито са днешните сетивни органи, да проследят външно по смисъл това, което е съобщено в сътворението в шест дни? Защото събитията, фактите, които ни се съобщават, протичат главно в сферата на това, което можем да наречем елементарно съществуване. Така
щото следователно, за да виждаме тези процеси, би била необходима определена степен на ясновидско познание, на ясновидско възприятие.
Напълно е вярно, че Библията ни разказва за възникването на сетивния
свят от свръхсетивния, и че фактите, които тя поставя на върха, на челно
място, са свръхсетивни факти, макар и те да се намират с една степен
по-горе от нашите обикновени сетивни факти, които са произлезли от
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тези други току що охарактеризирани факти. Следователно с всичко
това, което всъщност вписваме в смисъла на сътворението в шест дни,
ние поглеждаме в известно отношение в една ясновидска област. Това,
което е съществувало по-рано, възниква отново в етерна форма и в елементарна форма. Нека, добре запомним това, защото иначе не ще можем
да се ориентираме достатъчно по отношение на всичко това, което се
крие във величествените думи на Битието. Така следователно ние трябва
да очакваме, да видим възникващо по един нов начин това, което през
време на Сатурновото, Слънчевото и Лунното съществуване се е развило постепенно. Ето защо, нека първо се запитаме: Какви са били особените състояния, в които е било потопено развитието на тези три планетарни форми? Можем да кажем ..../липсва малко текст/.... ната наука" всичко е било в един вид минерално състояние. Това, което е съществувало там като първа заложба на човека, което е съставлявало въобще цялата маса на Стария Сатурн, е било в един вид минерално състояние.
При това не трябва да си представяме днешната минерална форма; защото старият Сатурн не съществуваше още в течна или твърда форма, а беше съставен само от тъчаща едно в друго топлина. Обаче законите, които царуваха в тази планета от топлина, това следователно, което произвеждаше диференцирането, организираше тъкането едно в друго, бяха
същите закони, които днес царуват в гъстото, в твърдото минерално царство. Следователно, когато казваме: старият Сатурн, а също и човекът се
намираха в едно минерално състояние, трябва да имаме съзнанието, че
това не е било едно минерално състояние като днешното, с твърди форми, а едно състояние сред тъчащата топлина, обаче с минерални закони.
След това идва Слънчевото състояние. Това състояние ние трябва да
схващаме все още така, че от масата на Слънцето още не беше се отделило нищо подобно на това, което по-късно стана Земя. Всичко съставляваше едно общо тяло, в което беше включена и днешната Земя, едно
общо космическо тяло беше това през стария Слънчев период. В сравнение е предишния Сатурн, в това старо Слънце се беше образувала една
газообразна маса, така щото освен тъчащата едно в друго топлина имаме
и една газообразна или въздухообразна форма, която се струи едно през
друго, съчетава се закономерно едно през друго. Обаче в посока нагоре
има едно ново образуване, един вид изтънчване на топлината към светлината, едно излъчване на светлина в пространството на всемира. Това,
което можем да наречем Същества на нашето планетарно развитие, е
напреднало през време на старото Слънчево състояние до растителна
форма. Тук отново не трябва да си представяме, че през време на Старото Слънчево състояние растенията са съществували в тяхната днешна
форма; а трябва, да ни бъде ясно, че сами законите, които действуват в
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днешното растително царство, онези закони, които обуславят да израства надолу една коренова система и нагоре една листна и цветна форма,
тези закони се проявяват сред старото Слънчево състояние елементите
на въздуха и топлината.
Естествено при тези условия не можеше да се роди никаква твърда растителна форма, а трябва да си представим, че силите, които правеха да
израсне надолу кореновата система и нагоре цветовете, са тъчали в една
газообразна формация. Така щото трябва да си представим старото Слънчево състояние като едно светещо проблясване нагоре на цветни форми. Представете си едно газообразно кълбо и вътре в него тъчаща светлина, жива светлина, която покарва, пониква и израства нагоре и в това
покарване нагоре газовете израстват като форми на цветя от светлина и
отново проявяват стремеж да задържат надолу това, което иска да проблясва нагоре, което отново закрепва старото Слънце към центъра: тогава
ще имате вътрешното тъкане на светлина, топлина и въздух при старото
Слънце. Минералната закономерност се повтаря, към нея се прибавя растителната закономерност и това, което съществува от човека, се намира
в едно растително състояние.
Къде бихме могли да намерим днес нещо, което да можем да сравним,
макар и не напълно, но все пак в известно отношение с това растително
тъкане в кълбото на старото Слънце, съставено от газове, топлина и
светлина? Ако със сетивата, които днес има човекът би се насочил навсякъде в мировото пространство, той не би намерил нищо, което да би
могло да се сравни с това. В определено време на старото Слънце всичко
това съществуваше и физически, физически сгъстено до газообразна форма. Днес то въобще не може да съществува физически. Формата на
действие, която тогава е съществувала и физически, за днешния човек
съществува само тогава, когато ясновидската възприемателна способност се насочва в областта на свръхсетивния свят, там където се намират
основните духовни същности на нашите физически растения, това, което ние в течение на годините познавахме като групови души на растенията. Ние знаем, че на основата на тази физическа растителност, която
се представя на физическите сетива, стои нещо, което можем да наречем
групови души. Днес те могат да бъдат намерени само чрез ясновидското
съзнание в духовната област. Там тези групови души на растенията не
съществуват в отделни растителни индивиди, а за всеки вид, за вида на
розата, за вида на теменужките, за вида на дъба съществува една групова душа. Следователно в духовната област ние не трябва да търсим за
всяко отделно растение никакво духовно същество, а трябва да търсим
груповите души отговарящи на видовете. За днешното мислене, това
бедно, отвлечено съвременно мислене, тези видове на растенията са
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отвлечености, понятия. Такива бяха те и през Средновековието и понеже
и тогава хората не знаеха вече нищо за това, което тъче и живее като духовно естество на основата на физическото, възникна знаменитата борба
между реализма и номинализма, с която се спореше: това, което съществува като видове, е само име или нещо действително духовно. За ясновидското съзнание целият този спор няма никакъв смисъл, защото когато се насочва върху растителната покривка на нашата Земя, то прониква
през външната физическа форма на растенията в една духовна област. И
в тази духовна област живеят като действителни същества груповите души на растенията. Тези групови души имат една и съща действителност
както това, което наричаме видове на растенията. По времето, когато
кълбото на старото Слънце, съставено от въздух, топлина и светлина, се
намираше в своя пълен разцвет, когато действуващата там светлина изкарваше на повърхността на газовете светлоискрящите цветни форми на
растителното съществувание, тогава тези форми бяха същото нещо, а
именно във физическа форма, което и днес можем да намерим в духовната област като видове на растенията. Нека добре запомним това, че
тогава, през време на старото Слънчево съществуване видовете на растенията, видовете на това, което покрива нашата Земя като зеленина, като цъфтяща растителност, като дървета и храсти, изпълваха и проникваха старото Слънце, изцяло в смисъла на груповите души, в смисъла на
видовете. Доколкото човекът съществуваше тогава, той се намираше в
едно растително състояние. Той не беше в състояние да събуди в себе си
като представи, като състояния на съзнанието това, което ставаше около
него, както и днес растението не може да събуди в състояния на съзнанието това, което става около него. Самият човек беше в едно растително състояние, и към възникващите и изчезващи светлинни форми, които
се явяваха в газовото Слънчево кълбо, принадлежеше и тялото на тогавашния човек. За да се роди и най-първобитната форма на съзнанието в
Космоса е необходимо нещо твърде особено. Докато нашата Земя беше
още свързана със Слънцето, следователно докато - грубо казано - светлината на Слънцето не падаше върху земното кълбо отвън, това, което
може да се нарече съзнание, не можеше още да се образува сред земното
съществувание. Дотогава не можеше също едно астрално тяло, което е
основа на съзнанието, да проникне физическото и етерно тяло. Ако трябва да се яви нещо съзнателно, тогава трябва да стане едно отделяне, едно отцепване, тогава от слънчевото естество трябва да се отдели нещо
друго. И това стана през време на третото състояние на нашата Земя,
през време на състоянието на старата Луна. Когато отмина старото Слънчево състояние и всичко премина през един вид космическа нощ, тогава отново възникна цялата формация, сега обаче така, че тя беше узряла
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да се яви в двойствена форма: тогава слънчевото естество се отдели като
едно небесно тяло и старата Луна, на която от нашите елементарни състояния съществуваха само течното, въздухообразното и топлинното, остана да съществува като едно тяло намиращо се вън от Слънцето. Старата Луна беше тогавашната Земя и само благодарение на това, че съществата на нея можеха да приемат отвън силата на Слънцето, те можаха да
приемат в себе си едно астрално тяло и да развият в себе си съзнание,
т.е.: да отразяват във вътрешно изживяване това, което ставаше около
тях. Следователно явяването на животинското естество, на животинското, което живее вътрешно, явяването на едно същество, което носи в себе си съзнание, е свързано с това, че става едно разделяне на земното и
слънчевото. Животинското естество се появи през време на старата Луна
и самият човек се беше развил по отношение на своето тяло до животинското. По-точно описание на това ще намерите в моята книга "Тайната
наука".
Така следователно ние виждаме, как тези три състояния, който са предходили развитието на нашата Земя и са условията на това развитие, са
свързани закономерно. А в Лунното състояние към газообразното състояние се прибави течното или водното състояние на материята от едната
страна, а от другата се роди тонът, звукът в неговата духовна форма,
както ви го описах вчера като едно по-тънко състояние на светлината.
Това е приблизително едно предаване на развитието. Това, което беше
станало минавайки през тези три състояния, сега отново възникна като
спомен на Елохимите, възникна - както видяхме вчера - първо в разбъркано състояние, което в Библията е охарактеризирано с думите, които
вчера обясних, в думите "тоху-ва-боху". В силовите лъчи, които излизаха от един център насочвайки се навън и се връщаха от окръжността към
центъра, бяха включени в действие едно в друго първо трите елементарни състояние, въздухът, топлината и водното състояние. Сега те бяха
размесени, а по-рано са били разделени. Още на Слънцето те бяха отделени едно на друго, когато газообразното естество се беше отделили от
топлинното, а и през време на старото Лунно състояние бяха отделени,
като форми на топлината, на въздухообразното или газообразното и на
течното или водното. А сега през времето охарактеризирано с "тоху-вабоху" те бяха разбъркани, клокочеха едно в друго, така през онзи първи
период на Земното развитие не можеше да се различи между течното
или водното, между газообразното и топлинното. Всичко действуваше
разбъркано едно в друго.
Първото нещо, което настъпи сега, беше, че в тази разбърканост проникна светлината. И тогава от онази душевна, духовна дейност която ви
описах като космическо мислене, се разви една такава дейност, която
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първо отдели газообразното състояние от течното, които действуваха
разбъркано едно в друго. Този момент, които последва явяването на
светлината, моля ви да запомните много точно. Ако бихме го превели
прозаично, ако бихме предали прозаично това, което е станало, би трябвало да кажем: След като Светлината проникна в "тоху-ва-боху", Елохимите отделиха това, което и по-рано беше газообразно, от това, което
по-рано беше течно, така щото отново можеше да се различи това, което
имаше газообразно състояние, от това, което в предишния смисъл беше
течно. Следователно в масата, която беше една разбърканост от трите
елементарни състояния, сега бе извършено едно разделяне, а именно така, че се явиха две неща: едното с характера на въздуха, с характера
стремящ да се разшири по всички посоки, и другото е характер на нещо
задържащо се заедно, събиращо се заедно. Това е водното, течното. Но
във времето, за което се говори тук, двете състояния не бяха такива, че
да можем да ги сравним с това, което днес наричаме газ или въздух и вода или течност. Водата беше нещо значително по-гъсто - ние скоро ще
видим защо. Напротив въздухообразното беше такова, че, ако искаме да
налучкаме точно неговия тогавашен състав, не бихме намерили по-добър пример от този, когато ние насочим поглед нагоре от Земята, виждаме как във въздуха водата се превръща в газообразно състояние, образува парите и има стремеж да се издигне под форма на облаци, за да падне
след това отново като дъжд: следователно единият елемент като нещо
издигащо се, възлизащо, другият елемент като нещо слизащо. И двете са
от водно естество; само че едното водно естество има стремеж да се превърне в пара, да се издигне нагоре като облаци, а другото показва стремеж да се разлее надолу, да се наслои в повърхностна форма. Естествено
това е само едно сравнение, защото това, което описвам тук, е станало в
елементарно състояние.
Ако искаме да опишем това, което е станало по-нататък, трябва да кажем: Чрез тяхното космическо мислене Елохимите направиха, щото в
"тоху-ва-боху" да стане едно разделяне на два елементарни състояния.
Едното имаше стремеж да проникне нагоре, да стане параобразно - това
е водното превръщащо се в газообразно -, другото имаше тенденция да
се разлее надолу - това е нещо водно, което все повече и повече се сгъстява. Това е състоянието на нещата, което обикновено на нашите модерни езици е предадено приблизително както следва: "Боговете направиха нещо между водите горе и водите долу. Сега аз ви описах именно
това, което направиха Боговете. Те произведоха сред водите едно такова
действие, че едното елементарно състояние доби стремеж да отиде нагоре, а другото стремежът да се събира към вътрешността, към един
център. И с това, което остава помежду, не трябва да се разбира нещо,
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което би могло да се улови с ръка, а е извършено едно разделяне по отношение на две силови особености, които току що ви охарактеризирах.
Ако за това търсим едно външно сравнение, можем да кажем: Елохимите произведоха, щото от една страна водите да отидат нагоре, да се стремят към облачни форми, да се разпростират лъчеобразно в мировото
пространство; а от друга страна да се събират върху повърхността на
Земята. Следователно отделянето беше един вид мисленно, идейно. Ето
защо душата, която в Битието се употребява за обозначение на това отделяне, трябва да се схваща идейно. Знаете, че в латинската Библия на
това място се намира думата "небесна твърд". В оригиналния текст думата е "ракиах". Тази дума съвсем не означава нещо, което може да се
тълкува по един външен сетивен начин, а тя означава именно разделянето на две силови направления.
Така ние обяснихме това, което е описано в Битието като един втори
момент. Превеждайки го на наш език, би трябвало да кажем: Във водовъртежната смесица от елементарни състояния Елохимите разделиха
първо въздуха от водния елемент. Такова е и съвсем точното предаване
на това, което трябва да се разбира: стремящото се във въздуха, което
естествено обхваща в себе си водните пари, и събиращото се в по-твърдо състояние. Това разделиха Елохимите. Този е вторият момент в разказа за сътворението на света.
А сега да преминем към следващия момент. Какво се случва там? Това,
което бе изпратено навън, което се насочва лъчеобразно навън, което се
стреми към образоването на облаци, беше достигнали едно състояние,
което в известен смисъл е повторение на едно предишно състояние, на
едно състояние в една по-груба форма, отколкото беше на старото Слънце. Това, което се стремеше навътре, което в известно отношение възпроизвежда сгъстената до водно състояние материя на старата Луна, сега
е диференцирано по-нататък. И това по-нататъшно разделяне образува
това, което се явява като трети момент в развитието на Земята. Можем
да кажем, че във втория момент Елохимите отделиха въздухообразното
от течното, от водното. В третия момент те отделят сред водното състояние това, което сега познаваме като вода, и нещо, което по-рано не съществуваше, едно сгъстяване: твърдото състояние на материята. Едва
сега се появява твърдото състояние. То не съществува още през време на
старата Луна. Сега то бива отделено от течното състояние. Следователно в третия момент от развитието на Земята имаме един процес на сгъстяване и би трябвало да кажем: Както във втория момент Елохимите бяха отделили въздухообразния елемент от водния, от течния елемент, така сега в третия момент сред веществото от старата Луна те отделиха
новия воден елемент от земния, от твърдия елемент, който съвършено
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ново. Изобщо всичко това, което ви описал до сега, е съществувало и
по-рано /на старата Луна/. Нещо ново е само земното, твърдото състояние, което се явява сега в третия момент на Битието; Отделянето от течното състояние земно състояние, това е новото. Едва това дава възможност съществуващото по-рано да се покаже в една възобновена форма.
Какво се образува сега на първо място? То е това, което се беше образовало още на старото Слънце, което описахме в редкия газов елемент на
старото Слънце като израстващи растения; то се беше повторило след
това в течното състояние на старата Луна, където разбира се растителните форми не съществуваха още в днешния смисъл. И едва в третия момент се повтаря то в Земното развитие. Значи първо в Земното състояние, в твърдите състояние се повтаря растителното царство. Това е описано по чудесен начин в Библията. Какво означават дните, върху това
ще говоря по-късно - сега говоря за явяването на светлината, за явяването на въздуха, за отделянето на водата от твърдото състояние. Твърдият
елемент произвежда сега из себе си едно повторение на растителното
естество. Това ни се описва по един чудесен, нагледен начин, като ни се
казва, че от земята израстват растенията, след като Елохимите отделиха
земния, твърдия елемент от водния, от течния елемент. Израстването на
растенията в така наречения ден трети на сътворението е следователно
едно повторение в твърдия елемент на това, което съществуваше вече на
старото Слънце, един вид космическо възпоменание. В космическото
мислене на Елохимите възникна това, което на старото Слънце съществуваше в газообразно състояние, а сега се появи в твърдото състояние
като растения. Всичко се повтаря в една друга форма. То все още се намира в такова състояние, при което не е в индивидуална форма, както на
днешната Земя. Ето защо аз изрично обърнах вниманието, че отделните
индивидуални растителни форми, които виждаме днес вън в сетивния
свят, не съществуваха още през време на старото Слънчево състояние,
те не съществуваха е през време на старото Лунно състояние, нито пък
сега в Земното състояние, където растителните форми се повтарят в земния, в твърдия елемент. Това, което съществуваше тогава, бяха груповите души на растенията, което днес наричаме видовете на растенията, което за ясновидското съзнание не е нещо отвлечено, а нещо съществуващо действително в духовната област. Тогава то се показа като повторение в една свръхсетивна област. Затова то и така ни се описва. Странно
е, колко малко тълкувалите на Библията могат да разберат думите, които
на наш език са преведени така: Земята произведе всякакъв вид треви и
израстъци според вида им. Би трябвало да се каже във формата на вид.
Тук имате обяснението на това. Растенията съществуваха под формата
на груповите души, като видове, а не в една индивидуална форма както
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днес. Вие не ще разберете цялото описание на израстването на растенията в така наречения трети ден на сътворението, ако не вземете на помощ това понятие за груповите души. Трябва да ви бъде ясно, че не растяха никакви растения в днешния смисъл, а от една душевна, космически мислителна дейност израснаха формите на самите видове, с други
думи, израснаха формите отговарящи на груповите души. Така ние намираме, че в момента, когато в така наречения трети ден на сътворението се описва, как Елохимите отделят твърдия, земния елемент от течния, от водния елемент, в това твърдо състояние, което обаче не би било
видимо в неговата елементарна основна форма за едно външно око, а само за ясновиждащото око, в това състояние се повториха видовите форми на растенията. Животинското царство не може да се повтори. Ние
обяснихме, че то можа да се яви през време на старото Лунно състояние,
когато беше настъпило едно раздвояване на първоначалното единно небесно тяло, когато Слънцето действуваше отвън. Следователно първо
трябваше да настъпи едно повторение на този процес на разделяне на
старата Луна, преди развитието да може да се издигне от растителното
към животинското. Ето защо сега, след третия ден на сътворението, ни
се показва, как в окръжността на Земята започват да действуват отвън,
което изпраща своите сили отвън, как то започва да действува. Докато
пред това трябваше да видим действието като едно израстване от самото
планетарно състояние, сега към това действие се прибавя нещо изпращащо своите лъчи отвън, нещо, което иде от небесното пространство. С
други думи, съответният процес би трябвало да бъде описан по-нататък
приблизително както следва: Към силите на земното кълбо, което можеше да повтори от своето единство само толкова, колкото беше произвело и по-рано като единство, към самите тези сили на земното кълбо Елохимите и тяхното космическо мислене направиха да действуват онези
сили, които се разливаха върху планетата идвайки от външното мирово
пространство. Към земното съществуване бе прибавено космическото.
Нека предварително не виждаме нищо друго в това, което е описано в
така наречения ден четвърти на сътворението. Какво стана сега чрез това облъчване отвън? Сега естествено можаха да се повторят процесите,
които съществуваха още през време на старото Лунно състояние, само
че в една изменена форма. През време на старото Лунно състояние можа
да се развие това, което беше възможно като животинско царство във
въздухообразния и водообразния елемент. Това, което можеше да живее
във въздуха и водата, то се разви като животинско царство; а сега на Земята то можа да се повтори. Ето защо в така наречения ден пети на сътворението в Битието се разказва по един чудно обективен начин, как започва брожението на животните във въздух и във водата. Тук ние имаме
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повторението на стария Лунен период, само че на една по-висока
степен, от земното естество, в една нова форма.
Ето, виждате ли, обични мои антропософски приятели, такива неща принадлежат към онези, при които нашият антропософски стремеж се превръща в едно огромно благоговение пред тези древни документи, при които изхождайки от антропософските възгледи се поражда чувството на
вътрешно уважение и поклонение пред тези древни документи. Това, което ясновидското съзнание намира, е предадено на един величествен,
мощен език в тези духовни документи. Ние отново намираме в тях това,
което предварително сме знаели, а именно: че когато с настъпило облъчването отвън, може да се повтори това, което е съществувало на старата
Луна във въздухообразния и водообразен елементи. Какво значение
имат спрямо едно такова познание, което разтърсва всички сили на нашата душа, какво значение имат всички интелектуални възражения, които така често се правят против тези неща! Какво значение има преди
всичко онова възражение, което казва, че тези стари документи се били
създадени в първобитни епохи и че всъщност тогава човешкото познание се е намирало на детска степен! Хубава детска степен, щом в тези
документи отново намираме най-висшето, до което можем да се издигнем. Не трябва ли да препишем и на онези, които са ни дали тези документи, същата духовност, която единствено може да хвърли светлина
върху това откровение? Не говорят ли древните ясновидци един ясен
език, като са ни оставили тези документи? Познанието на това, което се
крие в тези документи, само ни дава доказателството, че авторите на тези документи са били вдъхновени ясновидци. Наистина ние не се нуждаем от никакво историческо доказателство. Ние може да доставим доказателството само благодарение на това, че научаваме това, което се намира в тези документи.
Когато схващаме нещата по този начин, тогава ние си казваме: във всичко това, което последва този пети момент, така наречения ден пети на
сътворението, едва там можа да се яви нещо ново. Защото това, което
трябваше да се повтори, се беше повторило вече. Земният, твърдият елемент, самият този земен елемент, който се беше явил като нещо ново,
като един нов елемент, можеше сега да бъде населен от животинското
царство и от всичко, онова, което се разви като ново образуване. Ето защо ние виждаме, как с една величествена обективност в така наречения
ден шести на сътворението се явява онова, което със своето съществуване е свързано със земното като с един нов елемент. Онези животни, за
които отново се казва, че те били създадени в света в шестия ден на сътворението, те са свързани със земния, твърдия елемент, те се явяват като нещо ново. Така ние виждаме, че до петия ден на сътворението имаме
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едно повторение на по-висока степен на съществувалото по-рано, което
се явява в една нова форма, обаче една в шестия ден на сътворението се
явява всъщност онова, което отговаря на земния елемент, че то се прибавя към другото и е станало възможно едва чрез явяването на земния
елемент.
С това аз ви дадох така да се каже една скица на шестте дни на сътворението. Показах ви, как онези, които са вложили своята велика мъдрост
в тези шест дни на сътворението, трябва да са имали съзнание за това,
което възниква като нещо ново. И по-нататък те са имали съзнанието, че
едва сред този земен елемент можеше да се яви това, което съставлява
същността на човека. Ние знаем, че всичко онова, през което човекът беше минал през време на старото Сатурново, Слънчево и Лунно състояние, са били само подготвителни стадии за създаването на същинския
човек. Знаем, че през време на старото Сатурново съществуване от човека беше създадена само заложбата за неговото физическо тяло. През време на старото Слънчево съществуване се прибави заложбата за етерното
или жизнено тяло и през време на старото Лунно съществуване тази на
астралното тяло. Това, което се повтори до края на така наречения ден
пети на сътворението, имаше астрално тяло. Всички същества имаха астрално тяло в себе си. Да се влее Азът, четвъртият член на човешкото
същество, да се влее този аз в едно същество, в целия този комплекс на
развитието, това беше възможно само след като бяха напълно създадени
условията на земното естество. Така в течение на тези така наречени пет
дена на сътворението Елохимите повториха на една по-висока степен
съществувалите по-рано състояния и в това повторение подготвиха земното. Едва тогава, след като получиха повторението в нова форма, те
имаха на разположение едно същество-съсъд, в което можеха да влеят
човешката форма, и това беше увенчанието на цялото развитие.
Ако би си получило само едно повторение, всичко би могли да напредне
в своето развитие само до астрално-животинското състояние. Но понеже
винаги, от самото начало, в повтарящите се моменти бе влято нещо, което в крайна сметка се яви като земен елемент, накрая се получи нещо, в
което Елохимите можеха да влеят всичко онова, което живееше в тях.
Аз вече описах, как то живееше в тях: така, както например бихме имали
седем човека в една група, всеки един от които е научил да прави нещо
различно от другите, различават се по това, което могат, но всички работят върху една и съща цел. Всички искат да направят едно единствено
нещо. Всеки един трябва да даде това, което може най-добре да направи.
Чрез това се ражда едно общо дело. Всеки един по отделно няма силата
сам да произведе това дело; но съединени заедно те имат тази сила.
Какво бихме могли да кажем за такива седем човеци, които работят за
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създаването на едно общо произведение? Бихме могли да кажем: изработват това произведение така, че то е смисълът на образа, който си бяха
съставили за своето произведение. Това трябва да имаме пред погледа
си като нещо твърде характерно, че Елохимите работиха задружно, за да
произведат накрая венеца на тяхната дейност, да влеят човешка форма в
това, което можа да се роди от повторението на съществувалото по-рано, защото във всичко беше отпечатано нещо ново. Ето защо внезапно в
Битието се заговаря на един съвършено нов език. По-рано всичко беше
изразено по определен начин: "Елохимите създадоха", "Елохимите рекоха" и т.н. Ние имаме работа с нещо, за което имаме чувството: то е предварително определено. Сега се заговорва на един нов език там, където
трябва да се яви увенчанието на Земното развитие: "нека" - ако го предадем в обикновен превод - "нека да направим човека" /гл.1 26/. Това звучи като едно съвещание не седемте заедно, както се прави, когато хората
искат да извършат едно общо дело. Така се вижда, че в това, което накрая се явява като едно увенчание на делото на развитието, ние трябва да
виждаме едно произведение от задружното действие на Елохимите; че
всичко, което всеки един по отделно може да направи, те го сливат в едно общо дело и накрая се явява човешката етерна форма като израз на
това, което Елохимите бяха усвоили като способности и сили през време
на Сатурновия, Слънчевия и Лунния периоди.
С това ние показахме нещо извънредно важно. С това ние така да се каже засегнахме въпроса, който съставлява човешкото достойнство. Религиозното съзнание на някои епохи е изпитвало в чувствата, които са възниквали при определени думи, много по-точно отколкото днес, как всъщност стоят нещата. Също и древноеврейският мъдрец е чувствал това.
Когато е насочвал своите чувства към седемте Елохими, за него е било
така, като че с цялото смирение и благоговение, с които е гледал към
тях, той трябваше да си каже: човекът е нещо мощно в света, защото
трябваше да се слеят в едно седем групи дейности, за да го произведат. Човешката форма на земята е една цел на Боговете. Почувствувайте цялата тежест на тези думи: човешката форма на земята е една
цел на Боговете! Защото когато почувствувате цялата тежест на тези
думи, тогава вие ще си кажете: човешката форма е нещо, спрямо което
отделната душа има извънредно голяма отговорност, има задължението да я направи колкото е възможно по-съвършена. Възможността за
усъвършенствуването беше дадено в момента, когато Елохимите взеха
общото решение да влеят в една цел всичко, което можеха. Това, което е
наследство от Боговете, е предадено на човека, за да го развие той все
по-високо и по-високо в бъдещите времена. Да чувствуваме тези цел, в
търпение и смирение, но също и в сила, този трябва да бъде един от
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резултатите на космическото съзерцание, което можем да свържем с величествените думи от началото на Библията. Тези думи ни разкриват нашия произход и същевременно ни сочат нашата цел, нашия най-висш
идеал. Ние чувствуваме, че имаме божествен произход; но чувствуваме
също и това, което се опитах да покаже в розенкройцерската драма, там,
където посветеният е минал вече определена степен, където се чувствува
в думите: "о човече, изживей себе си". Наистина той чувствува тук своята човешка слабост, но същевременно и своята божествена цел. Той вече не умира, не изсъхва вътрешно, а се чувствува повдигнат, чувствува,
че изживява себе си вътрешно, когато изживява себе си, - когато може
да изживее себе си в другото Себе, което му е влято от нещо сродно на
неговата души, понеже е неговата собствена божествена цел.
СКАЗКА ПЕТА
Ние можахме да обърнем внимание, че в описанието, което така нареченото Битие дава за развитието на Земята, е дадено първо едно повторение на онези минали състояния на развитието, които днес могат да се открият само чрез ясновидското изследване, т.е. чрез това, което наричаме
източник на антропософския светоглед. Когато още веднъж поставим
пред погледа на душата това, което сме добили върху състоянията на
развитието през онези епохи, когато от нашата Земя не съществуваше
още нищо, ние показваме, че това, което по-късно се е превърнало в нашата слънчева система, преди това се е намирало в едно планетарно
състояние, което наричаме стария Сатурн. И ние добре трябва да помним, че този стар Сатурн представляваше само едно тъкане едно в друго
на чисто топлинни състояния, едно тъкане едно в друго на топлинни отношения. Онзи, който въз основа на съвременните понятия във физиката
би открил противоречие в това, че говорим за едно небесно тяло състоящо се само от топлина, него аз бих насочил към онова, което казах завчера, а именно, че всички възражения на така наречената модерна
научност, които могат да се повдигнат против казаното днес и въобще
против казаното тук, всички тези възражения биха могли да бъдат повдигнати и от самия мене. Само че не е време сега, в тези сказки да засегнем действително всичко онова, което наивната модерна наука може да
каже. Това, което от цялата област на модерната наука би могло да се
каже, то изглежда пред източниците на антропософското изследване като истински дилетантизъм. За да вземем под внимание някои неща, които възникват от тази страна, аз ще започна някога /а именно първо в
моя цикъл в Прага, който ще държа през следващата пролет/ да говоря
не само за това, с което може да бъде обоснована Антропософията, но
/за да могат да се успокоят модерните чувства/ и за това, как може да
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бъде оборена Антропософията. Ето защо моят цикъл в Прага ще бъде
предшествуван от две публични сказки, от които едната е назована: Как
се оборва Антропософията? и втората: Как се обосновава Антропософията? Тези сказки аз ще изнеса след това и на други места и хората ще
видят тогава, че ние самите можем да кажем всичко, че имаме съзнание
за всичко, което може да се възрази от този или онази страна против това, което се учи на антропософска почва. Антропософията е здраво обоснована в себе си и онези, които мислят, че могат да я опровергаят, съвсем не я познават. Това достатъчно ще бъде показано с течение на времето. Относно онова топлинно състояние на стария Сатурн бих могъл да
изтъкна още някои забележки, които направих в моята книга "Тайната
наука", с които могат да се успокоят и онези,които се чувствуват принудени да направят възражения против това изхождайки от тяхното научно възпитание.
След като казахме това, искам отново да говоря откровено и свободно от
антропософска гледна точка, без да обръщам внимание на това, което,
доброжелателно, може да се каже против тези неща.
Следователно в старото Сатурново съществуване царуваше едно тъкане
едно в друго на топлинни състояния. Това трябва добре да запомним. В
смисъла на Битието това старо Сатурново състояние, което, както казахме, беше едно тъкане едно в друго на топлинни или огнени отношения,
се повтаря сред развитието на Земята. Това е първото, което трябва да
запомним в елементарното съществуване. И при това ви моля абсолютно да имате предвид, в какъв смисъл говорим тук за топлина или огън
при едно такова състояние на съществуването, каквото беше старият
Сатурн. Ние не можем да разберем това, което тук наричаме топлина
или огън, като вземем например една клечка кибрит или свещ и ги запалим и изучаваме топлината или огъня във физическото съществуване.
Напротив, ние трябва да си представим много по-духовно - или по-добре казано по-душевно - това, което тук наричаме топлина или огън. Когато почувствувате себе си, че носите в себе си топлина, че сте такова
същество носещо в себе си топлина, когато почувствувате така да се каже собствената топлина, когато изживявате душевно собствена топлина,
тогава ще бъде добре, ако разглеждате това собствено изживяване като
нещо, което може да ви даде една приблизителна представа за тъкането
едно в друго на топлинни отношения в стария Сатурн.
След това отиваме напред до старото Слънчево състояние, второто от
състоянията на развитие на нашата планета, и сред елементарното съществуване говорим за това, че топлината се е сгъстила и превърнала в
това, което можем да наречем газообразно или въздухообразно. Следователно в елементарното съществуване на старото Слънце имаме топ53

лина и газообразна или въздухообразна материя. Но ние вече обърнахме
внимание на това, че със сгъстявянето на топлината във въздух, следователно със влизането на елементарните състояния към по-гъстото състояние , е свързано едно възлизане - ако можем така да го наречем - към
по-разредено състояние, към етерно състояние. Така щото, наричайки
следващото елементарно състояние под топлината като въздух, ние
трябва да наречем следващото състояние над топлината като светлинно,
като светлинен етер. Следователно, когато обхванем с поглед общите
елементарни отношения през време на старото Слънчево състояние, ще
кажем: на старото Слънце е съществувало едно тъкане едно в друго на
топлина, светлина и въздух. И всичко, което е живеело през време на това старо Слънчево състояние, се е изявявало сред тези състояния на
топлина, светлина и въздух. Сега още веднъж трябва да си изясним, че
когато насочим поглед само върху тези елементарни изяви от топлина,
светлина и въздух, ние имаме само така да се каже външната страна,
майя, илюзията на това, което всъщност съществува. В действителност
това са духовни Същества, които се изявят навън посредством топлината, светлината и въздуха. Положението би било също така, както ако
прострем ръката си в едно затоплено пространство и бихме си казали:
Че в това пространство има топлина, причината е, че там има едно същество, което разпръсква топлина и в разпръскването на топлината то има
едно средство да се изяви. Ако сега пристъпим към старата Луна, там
отново средното състояние е топлината, надолу имаме сгъстената топлина във въздухообразно или газообразна материя и още по-надолу сгъстяването в течна материя. По посока нагоре над топлината имаме светлината. А над светлината имаме онова по-тънко етерно състояние, което
вече описах, като казах: Това, което действува сред материята като подреждащ принцип, което произвежда химическите съединения и разединения, това, което човекът познава със своите външни сетива само тогава, когато то се предава чрез инструмента на въздуха, но което под една
духовна форма стои на основата на всяко съществуване, това можем да
наречем тонов или звуков етер; или също, понеже този духовен звук
подрежда материалното съществуване според мярка и число - можем да
го наречем също числов етер. Следователно ние казваме: от светлината
се издигаме до звука, но не бива да смесваме този звук с външния звук,
който възприемаме посредством въздуха, а трябва да виждаме в него
нещо, което може да бъде възприето само тогава, когато ясновидските
сетива на човека са пробудени в известен смисъл. Следователно сред
старата Луна, във всичко което се намира в старата Луна и което действува там отвън, във всичко това трябва да виждаме елементарни състояния: топлина, въздух, вода, светлина, звук.
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Когато преминем към четвъртото състояние, към същинското Земно
развитие, прибавят се като нови сгъстявания и разредявания към тези
елементарни състояния надолу и нагоре земното или твърдото състояние и това, което наричаме същинския жизнен етер, едно още тънко
етерно състояние в сравнение с тоновия етер. Така щото можем да опишем елементарното съществуване на Земята: топлината отново е средното състояние; като сгъстени състояния надолу имаме въздухообразното, водното или течното и твърдото, а като разредени състояния нагоре светлинния етер, звуковия етер и жизнения етер. За да не остане нещо
неясно в това обяснение, аз изрично още веднъж подчертавам, че това,
което наричаме земно или твърдо състояние, не трябва да се смесва с
това, което днешната наука нарича земно. Това, което тук в нашите разяснения наричаме по този начин, е нещо, което не можем да видим непосредствено в нашата околност. В смисъла на окултизма това, върху
което стъпваме, когато ходим върху почвата на нашата Земя, е без съмнение "Земя" - но също златото, среброто, медта и цинкът са земя. Всичко, което е твърда материя, за окултиста то е земя. Естествено от своето
гледище днешният физик ще каже: цялото това различаване на материята не означава нищо; ние различаваме нашите различни елементи, но
не знаем нищо за това, което стои на основата на тези елементи като
един вид първично вещество, като земя. Едва когато погледът на ясновидеца прониква това, което е дадено във външните елементи на науката, в онези около 70 елемента, и търси основата на твърдите елементи,
търси силите, които сглобяват материята в твърдото състояние - следователно едва когато проникне зад физическото съществуване, той намира онези сили, които устройват твърдото, течното, въздухообразното в
смисъла на окултизма, А именно за това става тук дума. И за същото нещо става дума и в Битието, когато то правилно се разбира. Тогава за разбирането на Битието /Генезиса/ ние трябва да кажем за тези четири
състояния, че първите три от тях трябваше да се повторят по някакъв начин в нашето Земно съществуване, а четвъртото се яви като нещо нова в
това Земно съществуване. Нека се опитаме да проверим Генезиса по този въпрос. Да се опитаме да го проверим със средствата, които вече усвоихме през изминалите дни. Следователно в нашето Земно развитие
трябва да намерим един вид повторение на старото Сатурново състояние. С други думи трябва да намерим топлината на стария Сатурн, как
тя действува като израз на нещо духовно-душевно. И ние я намираме,
когато правилно разбираме Генезиса /Битието/. Казах ви, че думите, които обикновено са преведени: Духът на Елохимите се носеше над водите, означават всъщност, че духовно-душеното естество на Елохимите
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се разпростира и онзи топлинен елемент, който при люпенето се отделя
от квачката и прониква яйцата, че този елемент прониква тогава това,
което съществува като елементарно съществуване. В думите: "Духът на
Елохимите прониква със своите лъчи, пронизвайки с топлина елементарното съществуване или водите" ни е показано едно повторение на
старата Сатурнова топлина.
Нека отидем по-нататък. Следващото състояние би трябвало да бъде
онова, което е едно повторение на старото Слънчево съществуване. Нека
сега не вземаме под внимание това, което имаме в елементарното Слънчево съществуване като състояние на сгъстяване, което от топлина стана
въздух, а да вземем под внимание това, което настъпи като разредяване,
да вземем под внимание светлинния елемент. Следователно да вземем
факта, че през време на старото Слънчево съществуване светлината се
явява в нашето космическо пространство. Тогава повторението на това
старо Слънчево състояние в Земното развитие ще бъде явяването на
светлината. Това е дадено в мощните първични думи: "И рекоха Елохимите: да бъде Светлина и бе Светлини." Третото повторение трябва да
бъде дадено с това, че по отношение на по-тънките елементарни състояния това, което изричаме тонов или звуков етер, прониква със своите
лъчи Земното развитие. Нека се запитаме, дали и това Лунно състояние
ни е посочено по някакъв начин в неговото повторение. Как трябва да
бъде то посочено в Генезиса? То трябва да бъде посочено така, че в елементарните отношения на материята при Земното развитие звукът влиза
в действие подреждащ тези състояние по начин подобен на този, който
виждаме, когато с цигулков лък теглим по края на една плоча покрита с
фин прашец и тогава се получават така наречените Кладниеви фигури. В
състоянието на повторение трябва да се яви нещо, което да ни каже: Тоновият или звуков етер влезе в действие и подреди материята по определен начин. А какво ни се казва за онзи момент в развитието на нашата
Земя, който последва явяването на светлината? Там ни се казва, че нещо
бе възбудено от Елохимите сред веществените елементарни маси, чрез
което тези елементарни маси - както ви описах вчера това - се подредиха, като една част се насочи нагоре, а друга част надолу, едната част разширяваща се нагоре другата събирайки се надолу. Един подреждащ силов елемент прониква и подрежда елементарните маси; също както звукът прониква в прашните маси и произвежда Кладниевите фигури. Както прашецът се подрежда във фигури, така се подреждат и елементарните маси, като една част се пръскат на лъчи, а друга се събира. Думата
"ракиах", която се намира там в еврейския текст, за да покаже това, което Елохимите внесоха в елементарните маси на веществото, е едно
трудно преведима дума и обикновените преводи не могат да я преведат
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по правилен начин. Ако вземем всичко, даже и чисто от филологическа
гледна точка, което днес може да се използува, за да бъде обяснена тази
дума, трябва да кажем: с превеждането "небесна твърд" или "шатра" или
"разширение" не е направено нещо особено много; защото тази дума съдържа в себе си нещо активно, нещо възбуждащо. И една по-точна филология би открила, че в тази дума се съдържа именно този смисъл, който току що посочихме: Елохимите възбудиха в елементарните маси на
материята нещо, което може да се сравни с това, което е произведено в
прашеца на Кладниевите фигури. Както върху плочата прашецът се подрежда, така в така наречения ден втори на сътворението елементарните
маси на материята се подреждаха, насочвайки се нагоре и надолу. Така и
в Битието ние виждаме действието на звуковия етер след светлинния
етер и с втория ден на сътворението ние имаме съвсем обективно пред
себе си това, което трябва да схващаме в известно отношение като едно
повторение на Лунното съществуване. Вие ще видите вече, че повторенията не могат да станат по съвършено ясен начин, а някакси се застават
едни други. И това, което в днешните обяснения ще изглежда, че се намира в противоречие с онова, което бе казано вчера, то ще се изясни
допълнително. Повторенията станат така, че първо става едно повторение, както го описвам сега, и след това става едно по-обхватно повторение, както вече описах това вчера. Сега трябва да очакваме, щото след
онзи момент в Земното развитие, когато звуковият етер беше подредил
материята, така, че една част се устремява на лъчи нагоре и друга се събера надолу, трябва да очакваме, щото тук да влезе в действие нещо, което нарекохме едно по-тънко състояние, нещо присъщо само на Земното
развитие, което нарекохме живот или жизнен етер. Следователно така
нареченият ден втори на сътворението трябваше да бъде последван от
нещо, което би ни показало, че в елементарните маси на нашата Земя се
вля жизненият етер, както бяха се влели първо светлината и подреждащият звуков етер. В Генезиса би трябвало да имаме нещо, което да ни
покаже: в Земното развитие се вля жизнен етер и възбуди, разви живота.
Разгледайте третия момент в Земното развитие, така както го описва
Генезисът. Там ни се разказва, как Земята направи да израсне от нея
зеленина, живото, тревните и дървесни растения - както вчера казах: във
формата на видовете. Тук имате живо описано вливането на жизнения
етер, който предизвиква всичко това, което е казано за третия ден. Така
в Генезиса /Битието/ имате всичко, което окултизма може да разкрие
чрез ясновидските сили и което трябва да очакваме, ако действително
Генезисът произхожда от едно такова истинско окултно познание. Ние
виждаме това потвърдено, когато проявим волята правилно да го разберем. Чудно е, как това, което изследваме независимо от всеки религио57

зен документ, ние намираме потвърдено чрез Генезиса. Мога да ви уверя, че начинът, по който в моята "Тайна наука" Земното развитие бе
описано като едно повторение на стария Сатурн, на старото Слънце, на
старата Луна, че това описание съвсем нарочно и съвестно бе държано
настрана всичко онова, което би могло да бъде взето някакси от Генезисът. Там са описани само онези резултати, които могат да бъдат намерени независимо от всеки външен документ. Но когато после сравните това намерено независимо от документите с Генезисът, тогава ще откриете, че този Генезис, това Битие, стои пред нас като един документ, който
ни казва същото нещо, което и ние открили чрез нашето изследване.
Това е онази чудесна хармония, на която загатнах вчера, където това, което ние самите можем да кажем, е било открито от ясновидски органи,
които са ни говорили преди хилядолетия. Следователно, когато разглеждаме повече по-тънките елементи на нашето Земно развитие, тогава в
това, което е наречено трите първи дни на сътворението, ние виждаме
едно последователно действие на топлина, светлина, звуков етер и жизнен етер, а в това, което е възбудено в себе си, което е оживено в себе
си, виждаме едновременно да се развиват състоянията на сгъстяване - от
топлината въздухът, после водата /течното състояние/ и земното или
твърдо състояние, по начини, който вече ви описах. Така тъкат едни в
други състоянията на сгъстяване и на разредяване и по този начин ние
добиваме един единен миров образ на нашето Земно развитие. И когато
говорим така за по-гъстите състояния, за топлина, въздух, вода, земя,
или за по-разредените състояния, за светлинен, звуков, жизнен етер, ние
имаме работа с форми на изява, с външни одежди на духовно-душевни
Същества. От тези духовно-душевни Същества в смисъла на Генезиса на
първо място пред нашите душевни очи застават Елохимите. И в смисъла
на нашата антропософска мъдрост за нас трябва да възникне въпросът:
какво естество са били всъщност Елохимите, какви същества са били те?
За да се ориентираме напълно, ние трябва да можем да подредим така да
се каже тези Същества в реда на йерархиите. От сказките, които в течение на годините бяха изнесени пред нас, вие си спомните всички, а може
да прочетете това и в моята книга "Тайната наука", че в реда на йерархиите, започвайки първо от горе, различаваме една троица, която наричаме Серафими, Херувими и Престоли. Знаете, че след това имаме следващата йерархия, която наричаме Кириотетес или Господства, Динамис
или Сили и Ексузиаи или Откровения, Власти. Вземайки после най-ниската троица и употребявайки християнските наименования ние говорим
за Архаи или Първични Сили или Начала или още Духове на Личността,
за Архангели и за Ангели, т.е. за онези духовни същества, които стоят
най-близо до човека. Едва тогава в реда на йерархиите стигаме до чо58

века като десети член в нашия йерархичен ред. А сега трябва да се
запитаме: на кое място в този ред стоят Елохимите? За да си отговорим
на тези въпрос, трябва да насочим нашия поглед върху втората от
троицата, върху онези Същества, които наричаме Ексузиаи, Власти или
Духове на Формата. Тези Същества отговарят в реда на йерархиите на
Елохимите от Библията. От това, което сме описвали в течение на годините, знаем, че през време на старото Сатурново съществуване Архаите
или Духовете на Личността се намираха на онази човешка степен, на която се намираме ние днес. През време на старото Слънчево състояние
Архангелите се намираха на човешката степен, а през време на старото
Лунно съществуване Ангелите се намираха на тези човешка степен.
Сега през време на Земното съществуване човекът се намира на човешката степен. Една степен над Духовете на Личността имаме Духовете на
Формата или Ексузиаи, същите, които в Библията се наричат Елохими.
Следователно това са духовна Същества, които през време, когато нашето планетарно съществуване беше започнало със стария Сатурн, бяха
преминали вече своята човешка степен; това бяха висши духовни Същества, които бяха изминали своята човешка степен още преди времето на
стария Сатурн. Представяйки си това, ние добиваме едно понятие за възвишеността на Елохимите и знаем, че те стоят с четири степени в йерархическия ред на човешката степен. Следователно това, което тъчеше, което - ако мога да употребя тази дума - мислеше космически и от това
космическо мислене произведе Земното съществуване, то стои с четири
степени по-горе от човека в йерархическия ред. Със своето мислене то
може да действува творчески, да твори светове, както човекът може да
действува творчески по отношение образите на своите мисли. Понеже
тези Същества стоят с четири степени над човека, това мислене на Елохимите не е само едно подреждане, образуване и създаване сред света на
мислите, а това мислене на Елохимите е едно образуване на същества,
едно творене на същества.
Сега, след като казваме това, в нас трябва да възникне въпросът: как
стои работата с другите Същества на йерархиите? Първо нас ще ни интересува, какво е станало в смисъла на Генезиса с онези, които наричаме
Архаи или Духове на Личността. В смисъла на нашия йерархичен ред те
са първите след Елохимите по посока надолу. Още веднъж искаме да
запомним, че в лицето на Елохимите имаме възвишени Същества, които
още през време на старото Сатурново съществуване бяха надминали човешката степен. Тези Същества на Елохимите съпровождаха творейки и
внасяйки ред в старото Сатурново, Слънчево и Лунно съществуване и
действуваха и в Земното съществуване. Какво можем сега да очакваме
от онези йерархия, която стои непосредствено под йерархията на Ело59

химите, от Духовете на Личността? Не ни ли разказва Генезисът /Битието/ нищо за тях? Щом в смисъла на Генезиса познаваме Елохимите
като възвишени Същества, би трябвало да очакваме всъщност тези Начала или Духове на Личността да действуват като Същества служещи на
Елохимите. Казва ли ни Генезиса нещо за това? Казва ли ни Библията
нещо за това, че след Елохимите развиха големите творящи дейности, те
си заслужиха с Архаите или Началата като със свои служители за понисшите дейности? Елохимите упражняваха главните, всеобхватните
дейности; а когато Елохимите начертаха така големите линии, когато
развиха големите творчески сили, поставиха ли те тогава по правилния
начин на съответното място например Архаите или Духовете на Личността? Ако искаме да си отговорим на въпроса, дали Битието казва нещо върху това, че Елохимите си послужиха с такива по-ниско стоящи от
тях Същества в реда на йерархиите и ги поставиха на тяхното място, ние
отново трябва да се постараем да разберем по един правилен начин
Генезиса. Има една точка в разбирането на Генезиса /Битието/, която
представлява истинско кръстовище за всяко външно тълкуване, а именно поради причината, че от столетия насам тези външни тълкуватели на
Библията съвсем не са взели под внимание това, което окултното изследване има да каже върху същинския смисъл на думите от началото на
нашата Библия. Това е действително едно кръстовище в тълкуването на
Генезиса. Достатъчно е да прелистите литературата, която е била създадена отдавна, и ще намерите, че това се потвърждава. В Генезиса е писано това, което на самите модерни езици е предадено така, че то гласи:
"И Елохимите отделиха светлината от тъмнината" и след това се описва,
как един вид светлината и тъмнината се сменяха. Аз отново ще се върна
с по-точни подробности върху тези думи. Сега искам да употребя думите на модерните езици в качество на заместители - те не са правилни и
ще ги използувам само временно. На определено място в Генезиса е
казано: "И стана вечер и стана утро, един ден"; а по-нататък! "И Елохимите нарекоха светлината ден". Официалната литература има именно
тук своето кръстовище. Що е впрочем един ден на сътворението? Наивният ум вижда в един ден нещо, което трае 24 часа, което се изразява също така в промяна между светлина и тъмнина както нашите дни, когато
сме будни и спим. Без съмнение всички вие знаете, колко подигравки са
се изсипали върху това наивно разбиране за сътворението на света в седем такива дни. Може би знаете също, какви усилия - трябва да кажем дилетантни усилия са били направени, за да се изтълкуват дните на сътворението като по-дълги или по-кратки периоди, като геологически периоди и т.н., така щото за такова тълкуване един ден на сътворението
представлява един по-дълъг период от време. Първата трудност се явява
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естествено тогава, когато се насоки поглед върху така наречения ден
четвърти на сътворението в смисъла на самото Битие /Генезис/ за първи
път става дума, че Слънцето и Луната са устроени като нещо, което регулира времето, всяко дете знае, че регулирането на нашия 24-часов ден
зависи от отношението на Земята към Слънцето. Но щом това отношение е създадено едва на четвъртия ден, преди това не може да се говори
за такива дни. Следователно онзи, който иска да продължава да вярва
наивно, че в Генезиса имаме работа с 24-часови дни, той би съгрешил
против самия Генезис. Може да има такива хора; но на тях трябва да
отговорим, че щом твърдят, какво имаме работа с дни в нашия днешен
смисъл, те без съмнение не се опират на откровението. Не си заслужава
също труда да разглеждаме всички онези произволности, които са възникнали в онези, търсещи едно изразно средство, за да изтълкуват тези
дни на Генезиса в смисъла на геологията. Защото в цялата обширна област на литературата никъде не може да се намери и най-малкият повод,
който би послужил като доказателство, че там, където в Библията се
употребява, думата "Йом", имаме работа с нещо подобно, като една геологическа епоха. Но за нас възниква сега въпрос: Какво значи тази дума "Йом", която обикновено е преведена с "ден"? Какъв смисъл е вложен с тази дума, могат да оценят само онези, които са в състояние да се
пренесат с цялото си чувствуване в начина, по който древните са давали
имена. Когато човек иска да стори това, той трябва да има съвършено
друго чувствуване, друго усещане. Но за да не ви изненадам твърде
силно, бих искал да ви пренеса в миналото стъпка по стъпка. Бих искал
първо да ви пренеса в миналото в едно старо учение, което съществува в
смисъла на гностиците. Там се говорило за същества, които участвуват в
развитието на нашето съществуване, които се включват в това развитие
едно след друго. Тези същества се наричали "Еони". Говорело се е са
"Еоните" не гностиците. С тези Еони не се е разбирало епохи, а същества. Разбирало се е това, че първо действува един Еон и върши това, което може да върши, след това той е заменен от един втори Еон, този пък,
след като е действувал със своите сили, е бил заместен от трети и т.н.
Такива Същества, които са ръководели развитието, следвали едно след
друго и сменящи се едно друго разбирали гностиците, когато са говорили за "Еони". Само много по-късно е било свързано отвлеченото понятие
за време с това, което е първоначално е означавало думата Еон. Еон е
нещо съществено, едно живо същество. В същия смисъл едно живо същество е и това, което е обозначено с еврейската дума "йом". Тук нямаме работа чисто с едно отвлечено определение на времето, а с едно същество. Йом е едно същество. И когато имаме работа със седем такива
редуващи се едно след друго "Йоми", ние имаме всъщност работа със
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седем сменящи се едно друго същества, или ако щете с групи от същества. Тук имаме същото нещо, каквото се крие и зад друга подобна на
нея дума. В повече от арийските езици има сродство между думите
"деус" и "днес", които означават Бог и ден. Тези думи са вътрешно сродни по същество и в древни времена хората са чувствували напълно родството между "ден" и едно същество. Когато се говорило за дните на
седмицата, както ние говорим за неделя, понеделник, вторник и т.н., с
това се е разбирало не само откъси от време, а с думата "диес" са разбирали същевременно действуващите на Слънцето, Лунната, Марс групи
от същества. Следователно схващайте думата "йом" която се намира в
Генезиса и която обикновено е преведена с "ден", като духовно същество: тогава ще имате онези Същества, които в реда на йерархиите стоят с
една степен по-долу от Елохимите, с които Елохимите си служат като с
подчинени духове. Там, където Елохимите бяха действували с тяхната
по-висши, подреждащи сили за да се яви Светлината, там те поставиха
на своето място Йом, първото Същество, първия Дух на Времето или
Архаи в смисъла не тези първични думи. Така тези духовни Същества,
които наричаме Духове на Личността или Начала, са същото онова, което е наречено като епоха, като ден, като Йом. Това са духовете служещи на Елохимите, които един вид изпълняват това, което са уредили от
по-висша гледна точка Елохимите. Онези от вас, които слушаха моите
сказки, които неотдавна изнесох в Християния, ще се спомнят, че там аз
нарекох Архаите също Духове на Времето, че там аз описах, как още и
сега тези духовни Същества действуват като Духове на Времето. Това
бяха Съществата служещи на Елохимите, тях Елохимите един вид поставиха, за да изпълнят това, което бяха начертали в големи линия, като
план. Така и за нашата мъдрост всичко се подрежда в една голяма система. Обаче само когато проследите години наред това, което е казано вие
ще добиете един общ поглед за начина, как действително всичко се подрежда в едно цяло. Следователно можем да кажем: Елохимите действуваха в това тъкане едно в друго на различните етери, на въздуха, водата
и земята; те поставиха като свои служители - ако можем да употребим
този тривиален израз - намиращите се под тях Същества. Те им предадоха така да се каже заповеди. В момента, когато бяха разлели Светлината
и съществуването, те предадоха по-нататъшното обработване на това,
което бяха подредили, на тези Същества. Така ние можем да кажем:
След като Елохимите създадоха Светлината, те поставиха на течното
място първия от служещите им Духове на Времето. Това се крие зад
обикновено употребената дума: ден първи. Обаче ние ще разберем това,
което е вложено в още по-дълбок смисъл в тази дума "ден първи" едва
тогава, когато ще разберем другото, което се намира в изречението: "и
62

стана вечер, и стана утро, първи ден". Следователно в действие влезе
първият от Духовете на Времето. А с това беше свързано онова, което
може да се опише като едно сменящо се състояние на "ереб" и "бокер".
Ереб не е едно и също с това, което е предадено с вечер, и бокер не отговаря на това, което е преведено с утро. Ако бихме искали да намерим
по-подходящи думи, би трябвало да кажем: и стана ереб: разбърканост,
безпорядък; и после последва бокер: подреждане, порядък. Би трябвало
да кажем: И явява се безпорядък, разбърканост и последва подреждане,
порядък, хармония и в това действуваше първият от Духовете на Времето.
Сатурн
Топлина
/Огън/

Слънце
Светлина
Топлина
Въздух

Луна
Звук
Светлина
Топлина
Въздух
Вода

Земя
Живот
Звук
Светлина
Топлина
Въздух
Вода
Земя

СКАЗКА ШЕСТА
Ако още веднъж хвърлим поглед назад върху това, което ни се представи като описание на първите моменти от Земното развитие, могат да изпъкнат все още някои неизяснени неща. От всичко, което разгледахме
заедно следва, че трябва да търсим в обозначенката на думите от Генезиса много повече имена на същества, отколкото правят това обикновените преводи на Библията.
Вчера обърнахме вниманието на това, че думата "Йом" - ден - не е онова
отвлечено нещо, онова отвлечено време, което днес наричаме ден, а с тази дума са обозначени същества, а именно онези същества, които в реда
на йерархиите наричаме Духове на Личността или Духове на Времето,
Архаи. Изказването, което често пъти тук вече направихме: че зад това
тъкане и зад този живот на елементарното съществуване навсякъде трябва да виждаме нещо душевно-духовно, което ни се описва в Генезиса,
това изказване трябва да се разбира много по-дълбоко, отколкото сме го
разбирали до сега. Също и зад някои други неща, които срещаме в Генезиса, ние трябва да виждаме не отвлечености, а живи същества. Естествено, лесно ще бъде да виждаме живи същества там, където е писано:
Духът на Елохимите - Руах Елохим. Но ако искаме да разберем смисъла
на древните предания, ние трябва да търсим живи същества не само зад
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такива изрази, където и днешното схващане още се решава да вижда живи същества, а трябва да издирваме такива живи същества навсякъде. И
така не ще бъде неоправдано, когато възникне въпросът: Какво трябва
да мислим за това, което се крие например зад израза: И вътрешно раздвиженото беше "тоху-ва-боху", както ви го описах: Тъмнина беше върху
елементарното съществуване на материята. Трябва ли може би да виждаме и зад това, което се нарича тъмнина, нещо като живи същества? Не
ще можем да разберем Генезиса, ако не можем да отговорим на такива
въпроси. Както зад всичко, което иначе ни се показват така да се каже
като положително в елементарното съществуване, като светлина, въздух, земя, топлина, както всичко това трябва да виждаме изяви на нещо
духовно, така и в повече отрицателни изрази трябва да виждаме една
външна изява на нещо по-дълбоко съществено, изява на същества.
За да проникнем зад тези неща, отново ще бъде необходимо да хвърлим
поглед назад в най-старите състояния на нашето планетарно развитие,
които могат да се проследят. Често сме казвали, че трябва да считаме
старото Сатурново съществуване като чисто топлинно съществуване, че
след това при преминаването към старото Слънчево съществуване от една страна се получи едно сгъстяване към въздухообразното, към газообразното, а от друга страна едно разредяване към етерното, към светлинния етер. Видяхме, че се получи един вид повторение на това етерообразно състояние, когато прозвучеха думите: И Елохимите рекоха: Да бъде Светлина и бе Светлина. Сега можем да запитаме: Тъмнината от само
себе си ли съществуваше тя, или и зад нея се крие нещо като духовни
същества? Когато четете съответната глава от моята книга "Тайната наука", ще ви направи впечатление нещо, което е извънредно важно за разбирането на всяко развитие, а именно, че на всяка степен на развитието
определени същества изостават назад. Само определен брой същества
достигат своята цел. Аз често пъти изтъквах това с баналното, рязко
сравнение, като казвах: за тревога на родителите не само в нашите училища изостават ученици да повтарят същия клас, а фактически и в космическото развитие определени същества изостават на предишни степени на тяхното развитие, не достигат така да се кажа определената цел.
Така следователно трябва да кажем, че през време не старото Сатурново
съществуване определени духовни същества не достигаха целта на своето развитие, че те изоставаха, че когато настъпи старото Слънчево съществуване, те в известно отношение още стояха на Сатурновата степен.
Как такива същества, които всъщност бяха още Сатурнови същества, са
се изявявало през време на старото Слънчево съществуване. Те са се
изявявали чрез това, че преди всичко не бяха се развили до същественото на старото Слънчево състояние, не бяха стигнали до светлината. Но
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понеже тези изостанали на Сатурновата степен същества съществуваха,
старото Слънчево съществуване, което ви описах като едно тъкане едно
в друго на светлина, топлина и въздух, имаше наред със светлината, като един вид впръскана в тази светлина, втъкана в себе си тъмнината. И
тази тъмнина също беше израз на изостаналите на Сатурновата степен
същества, както тъчащата светлина беше израз на онези Същества, които бяха вървели редовно в тяхното развитие в бяха достигнали слънчевата степен. Така във външното Слънчево съществуване тъчаха едни в
други сатурнови същества, които бяха изостанали назад, и слънчеви Същества, които бяха се развали редовно. Следователно погледнато вътрешно, тези същества тъчаха едни в други, а външно се изявяваха като
светлина и тъмнина, като действуващи една в друга светлина и тъмнина.
Следователно, когато поглеждаме към светлината, ние трябва да си кажем: това е откровение, изява на напредналите до Слънчевото съществуване Същества; а когато поглеждаме към тъмнината, тя ни се представя
като външно откровение, като външна изява на изостаналите на сатурновата степен същества. Познавайки това, ние ще можем да очакваме и за
повторението на старото Сатурново и Слънчево съществуване през време на Земното развитие, щото тези отношения между напредналите и
изостаналите същества отново да си явят. И понеже съществата, които
бяха изостанали на старото сатурново състояние, представляват така да
се каже една предишна степен на развитието, те и при повторението ще
могат да се явяват по-рано от светлината. Ето защо ние виждаме, как
много правилно още в първия стих на Генезиса /Битието/ се казва, че
над елементарните маси царуваше тъмнина. Това е повторението на Сатурновото съществуване, обаче на изостаналото назад в развитието Сатурново съществуване. Другото, Слънчевото съществуване, трябва да
чака още; то се явява след това, явява се в момента, който е посочен с
думите: Да бъде светлина.
Така ние виждаме, че Генезисът по един съвсем сполучлив начин описва
правилно тези повторения. Ако въобще искаме да разберем съществуването, ние трябва да бъдем на ясно, че това, което се е явило на една предишна степен, не е съществувало само тогава и след това е преминало.
Напротив истината е, че действително постоянно се явява нещо ново, но
наред с новото остава да съществува и старото и действува сред новото.
И така и днес в Земното съществуване ние имаме и двете степени на
развитие, които можем да наречем като отношение на светлина и тъмнина. Светлина и тъмнина са действително, което прониква със своето
действие нашето съществувание. Тук ние стигаме - бихме могли да кажем - до една направо фатална глава за съвремието.
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Не зная, мои обични антропософски приятели, дали някой от вас знаят,
че от 30 години аз постоянно се старая да покажа, какво дълбоко и каква
вътрешна стойност има Гьотевото учение за цветовете. Обаче, който
днес се застъпва за Гьотевото учение за цветовете, трябва да бъде на ясно, че неговите съвременници не ще го чуят. Защото онези, които благодарение на познанията си по физика биха били способни да разберат,
какво всъщност се казва, когато се говори за Гьотевото учение за цветовете, днес са съвсем неузрели въобще да разберат същността на Гьотевото учение за цветовете. Фантазиранията на физиците с техните трептения на етера и т.н. днес са неспособни да проникнат по никакъв начин
със своето разбиране, в същността на това, което съставлява Гьотевото
учение за цветовете. Тук просто трябва да се изчака още няколко десетилетия. Който говори върху тези неща, той знае това. А другите пък простете, че правя това изказване -, които стоят на почвата на окултизма
и които биха били вече узрели да прозрат същността на Гьотевото учение за цветовете, те знаят твърде малко от физиката, за да може обективно да се говори върху тези неща. И така днес няма една истинска, подходяща почва за тези неща. На основата на това, което Гьотевото учение за
цветовете включват в себе си, стои тайната на взаимодействието на светлина и тъмнина като две живи полярни същности в света. И това, което
днес по един фантастичен начин се нарича понятие за материята, което
въобще така, както хората си го представят, съвсем не съществува, а е
една илюзия, то е нещо, което се крие като едно духовно-душевно същество навсякъде, където се явява полярната противоположността светлината и тъмнината. В действителност това, което физиката нарича
понятие за материята, е една фантазия. В областите на пространството, където - както казва физиката - трябва да търсим това, което се
явява като материя, там не съществува в действителност нищо друго
освен определена степен на тъмнина; и това тъмно съдържание на
пространството е изпълнено с душевно-духовни същества, които са
сродни с това, което намираме описано и в Генезиса там, където говори
за тъмнината и се казва, че тази тъмнина царуваше над елементарното
съществуване. Всички тези неща са извънредно по-дълбоки отколкото
си въобразява съвременната естествена наука. Следователно, когато в
Генезиса се говори за тъмнина, имаме работа с откровението, с изявата
на съществата изостанали назад на сатурновата степен на развитие; и когато се говори за светлина, имаме работа с изявата на напредналите
същества. Те действуват и тъкат едни в други. Вчера ние обърнахме вниманието ви върху това, че главната линия, така да се каже по-големите
черти на развитието са дадени от онези Същества, които поставихме на
степента на Духовете на Формата, Ексузиаи, така щото те дават също и
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големите линии в действията на светлината. И по-нататък видяхме, че те
поставят един вид като свои служители Духовете на Личността и че зад
израза "Йом" - ден - трябва да виждаме едно от тези Същества поставени от Елохимите и принадлежащо на чина на Архаите. Трябва също така
да предположим, че както от едната страна действуват така да се каже в
положителен смисъл тези служители на Елохимите, тези Духове на
Личността, които са назовани с думата "Йом" - ден -, противоположно
на тях изпълняват определена роля и изостаналите духовни същества,
които действуват чрез тъмнината. Можем даже да кажем: Тъмнината е
нещо, което Елохимите предварително намират, а светлината те самите
създават чрез своето мислене. Когато те чрез мисленето създават това,
което беше останало като остатък от старото съществуване, двата комплекса, за който говорих, оказа се, че във всичко това беше вплетена
тъмнината като израз на изостаналите в своето развитие същества. А
светлината те самите пръскат. Но както на светлината Елохимите поставят онези същества, които са назовани с името "Йом" - ден -, и от тъмнината се появява същата степен същества, само че изостанали на една
предишна степен на съществуването. Следователно можем да кажем:
Срещу Елохимите стои от една страна всичко онова, което се изявява
като тъмнина. А сега трябва да се запитаме: какво стои срещу непосредствените служители в светлината, срещу Архаите, срещу тези, които са
назованите името "Йом" - ден? Какво стои срещу тях като съответни
изостанали назад същества? За да не се получат тук недоразумения, добре ще бъде, ако предварително отговорим на един друг въпрос: дали под
тези изостанали назад в развитието същества трябва да виждаме винаги
нещо зло, нещо неправилно в мировото отношение? Отвлечено мислещият човек, който се придържа само към понятия, лесно може да стигне
до там да се разгневи така да се каже срещу тези изостанали назад същества; или пък може да изпадне в другото настроение, да изпитва състрадание към бедните изостанали същества. Всичко това биха били чувства и понятия, които не би трябвало да храним спрямо тези велики съществени неща на вселената. Тогава ние бихме напълно сгрешили. Трябва напротив да държим в душите си мисълта, че всичко, което става така - че едни същества достигат своята цел, а други изостават така да се
каже на предишни степени на развитието - всичко това става съобразно
космическата мъдрост и има смисъл, когато същества изостанали на определена степен на развитието. Трябва да държим в душата си мисълта,
че за общото цяло има също така значение, когато същества изостават,
както и когато същества достигат своята цел: с други думи, че определени функции, определени длъжности не биха могли да бъдат изпълнени
от напредналите същества, че за това са необходими такива същества,
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които са изостанали на една предишна степен на развитието. В своята
изостаналост те са именно на мястото си. Някой би могъл да запита: Какво би станало с човешкия свят, ако всички, които трябва да бъдат учители за малките деца, биха станали университетски професори? 0нези,
които не стават университетски професори, те са много по-добре на своето място, отколкото биха били напредналите. По всяка вероятност университетските професори биха били малко подходящи педагози за 7, 8,
9, 10-годишните деца. Така е и в космическото цяло. Онези, които достигат своята цел, биха били твърде малко подходящи за определени задачи в Космоса. За тези задачи местата трябва да бъдат запълнени от
другите, които - можем също така добре да кажем - са изостанали чрез
самоотрицание. И също както напредналите Духове на Личността - Йом
- са поставени на тяхното място от Елохимите, така, за да се произведе
целият ред, цялата закономерност на нашето Земно развитие, са използувани и изостаналите Архаи, онези Духове на Личността, които се изявяват не чрез светлината, а чрез тъмнината. Те са поставени на съответното място, за да дадат по подходящ начин своя принос в закономерното
развитие на нашето съществуване. Колко важно е това, можем да разберем от разглеждането на нещо, което вземаме от нашето обикновено
дневно съществуване, Светлината, за което се говори тук в Генезиса, не
е тази светлина, която може да бъде видяна с външните физически очи.
Това е един по-късен израз на светлината, за която се говори в Генезиса
/Битието/. Също така това, което наричаме физическа тъмнина, което съществува около нас през нощта, когато Слънцето не грее, е един израз
на онова, което в Генезиса е наречено тъмнина. Ако се запитаме сега:
Има ли за човека някакво значение тази физическа дневна светлина,
такава, каквато я виждаме днес?, никой от вас не ще се усъмни върху
значението на тази светлина за човешкото същество и за другите същества. Вземете например растенията! Когато им отнемете светлината, когато ги поставите на тъмно, те замират. За всичко, което живее на Земята, светлината е един жизнен елемент. Следователно светлината е необходима също за човека по отношение на външното телесно съществуване. Но не само светлината, а необходимо е още и нещо друго. И за да
се запознаем с това друго, трябва да обгърнем с поглед смяната на състоянията будност и сън по отношение на нашето физическо и етерно
тяло. Какво значи, разбрано в неговия по-дълбок смисъл, да бодърствува
човек? Какво правим ние като човеци, когато бодърствуваме? Всъщност
цялата наша психическа дейност, всичко това, което развиваме в нашия
живот на представите /мисленето/, в нашия живот на усещанията и чувствата, във вълнуващите се нагоре и надолу страсти, накратко всичко,
което става в това вълнуване и силови действия на нашето астрално тяло
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и на нашия аз, всъщност всичко това е едно постоянно изхабяване на нашето физическо тяло през време на дневния живот. Това е една престара
окултна истина, една истина, до която стига днес и официалната физиология, когато право тълкува своите резултати. Това, което душата развива като наш вътрешен живот, то изразходва през време на будното състояние постоянно силите на нашето външно физическо тяло, което е получило своите първоначални заложби за развитие през време на старото
Сатурново състояние. Съвършено друг е животът на това физическо тяло през време на състоянието на сън, когато астралното тяло с неговия
вълнуващ се нагоре и надолу вътрешен живот е излязло вън. Също както
бодърствуващият живот е едно постоянно изхабяване, бихме могли да
кажем едно разрушение на силите на физическото тяло, така и животът
през време на съня е едно постоянно превъзстановяване, едно регенериране, едно изграждане. Така щото ние трябва да различаваме в нашето
физическо тяло и в нашето етерно тяло разрушителни процеси и съграждащи процеси, разрушителни процеси, които стават през време на будния дневен живот, и съграждащи процеси, които стават през време, когато спим. Но всичко това, което става някъде в пространството, не е
изолирано в света, а е свързано с общото съществуване. И когато обгърнем с поглед разрешителните процеси, които стават в нашето физическо
тяло от събуждането до заспиването, ние не трябва да ги разглеждаме
така, като че те се извършват изолирано в границите на нашата кожа. Те
са вътрешно свързани с космическите процеси. В нас само се продължава това, което се влива отвън, така щото през време на дневния буден
живот ние сме свързани така да се каже с разграждащите сили на вселената, а през време на нощния сън със съграждащите сили на вселената.
Това разграждане на нашето физическо тяло, което имаме днес през време на дневната будност, то не можеше да съществува през време на старото Сатурново съществуване. Ако то би съществувало още през време
на старото Сатурново съществуване, тогава никога въобще не би могла
да бъде образувана първата заложба на нашето физическо тяло. Защото
естествено човек не може да изгради нищо, щом започва да разрушава.
Дейността на Сатурн трябваше да бъде една съграждаща дейност, за това бяха положени грижи през време на Сатурновото съществуване. Разрушителните процеси в нашето физическо тяло стават именно през време на деня, когато имаме влиянието на светлината; обаче през време на
старото Сатурново съществуване светлината не съществуваше. Следователно дейността на Сатурн беше една съграждаща дейност за нашето
физическо тяло. Но тази съграждаща дейност трябваше да се запази поне през време на определен период, също и тогава когато по-късно, през
време на старото Слънчево съществуване, се яви светлината. Това може
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да се постигне благодарение на факта, че бяха изостанали сатурнови
същества, които се грижеха за съграждането. Виждате следователно, че
в космическото развитие, беше необходимо, щото за времето, когато
спим, да изостанат назад сатурнови същества, за да могат те, когато няма никаква светлина, да се грижат за възстановяването на разрушеното
физическо тяло. Така в нашето съществуване трябва да бъдат вплетени
изостанали назад сатурнови същества, защото без тях ние въобще бихме
били разрушени. Ние трябва да имаме една смяна на състоянието, едно
взаимодействие на слънчеви и на сатурнови същества, на същества на
светлината и на такива на тъмнината. Следователно, ако дейността на
съществата на светлината трябваше да бъде правилно насочена от Елохимите, тогава в тяхната работа редовно трябваше да се втъкава работата на тъмните същества, на съществата на тъмнината. В космическата
дейност не съществува никаква възможност на съществуването, ако навсякъде в силата на светлината не бъде вплетена силата на тъмнината. И
във втъкаването в друго, един вид изтъкаването на мрежа от силата на
светлината и от силата на тъмнината се крие една от тайните на космическото съществуване, на космическата алхимия. Тази тайни е засегната
там, където в розенкройцерската драма Йоханес Томасиус се издига в
Девакана и където една от дружките на Мария, Астрид, получава задачата да втъче силата на тъмнината в силата на светлината. Въобще в тези изречения в разговора на Мария с трите дружки имате безброй космически тайни, които трябва да се изучават дълго, дълго време, за да бъдат
разкрити. Следователно трябва да запомним, че, когато разглеждаме нашето настояще съществуване, трябва да считаме това взаимодействие
между слънчевата сила на светлината и сатурновата сила на тъмнината
като една необходимост на нашето съществуване. Следователно, когато
Елохимите поставят Духовете на Личността, като техни подчинени, над
тъкането на силата на светлината, над онази работа, която се извършва
над човека или над земните същества въобще през време на действието
на светлината, те трябваше да им предадат като другари изостаналите
назад сатурнови същества. Те трябваше да направят да бъде изтъкана заедно цялата работа на вселената чрез правилно развитите и изоставалите
Архаи. Изостаналите в развитието Архаи действуват в тъмнината. Това
ни показва колко чудно реалистично е описано положението на нещата:
И Елохимите нарекоха това, което тъчеше в светлината като Духове,
Йом - ден -; а това, което тъчеше в тъмнината, те нарекоха "Лилле" /или
"лайлах"/, което не е нашата отвлечена дума "нощ", а това са сатурнинските Архаи, които тогава не бяха стигнали в своето развитие до слънчевата степен. И това са също онези Архаи, които и днес още действуват в
нас през време на нощния сън, действуват като съграждащи сили върху
70

нашето физическо тяло и нашето етерно тяло. Този пълен с тайнственост израз, който се намира в Генезиса - Лилле -, който е дал повод за
всевъзможни митологически съчинения, не е нито нашата абстрактна
"нощ", нито нещо друго, което би дало повод да се мисли за неща митологическо, той не е нищо друго освен името на изостаналите назад в
своето развитие Архаи, онези, които свързват своята работа с напредналите Архаи. Следователно с това на определеното място в Генезиса е
казано: Елохимите начертаха големите линии на съществуването; на
второстепенната, на изпълнителската работа те поставиха напредналите
Архаи и като помощници им дадоха онези,които, за да може да се подържа съществуването, с примирение бяха приели да изостанат назад на
сатурновата степен в тъмнината. Така следователно ние имаме "Йом" и
"Лилле" като две противоположни групи от същества, които са помощници на Елохимите и които се намират на степента на Духовете на Времето, на Духовете на Личността. Ние виждаме, как съществуването се
изтъкава от Духовете на Формата и от Духовете на Личността, от напредналите и изостаналите същества на двете съответни степени. Макар и
според изложеното да сме отговорили до известна степен задоволително
но този въпрос, - зад всички тези неща стоят още безкрайно много други
-, сега би могъл да възникне един друг въпрос - и този въпрос ще застане
на устните на всеки един от вас -: Как стои сега въпросът с другите
йерархии? Слизайки надолу от Духовете на Формата, ние различаваме
първо Архаите, или Духове на Личността, след това по-нататък така наречените Архангели или Духове на Огъня. Не ни ли говори Генезисът
нищо за тях? Нека се вгледаме по-отблизо и да си изясним, как стои
всъщност въпросът с тези Духове на Огъня. Знаем, че през време на
Слънчевото съществуване те премениха своята човешка степен на развитие. След това са се развили по-нататък, минавайки през Лунното съществуване и са стигнали до Земното съществуване. Те са онези Същества, които са вътрешно свързани с всичко онова, което можем да наречем слънчево естество; защото именно през време на Слънчевото съществуване те бяха достигнали своята човешка степен. Когато през време на
стария Лунен период се яви необходимостта Слънчевото естество да се
отдели от Земното /което през онези древни времена беше Лунно естество/, тези Същества, които бяха изостанали своята най-важна степен на
развитие на Слънцето да се каже бяха по естествен начин свързани със
слънчевото естество, останаха естествено и тогава свързани със слънчевото естество. Следователно, когато Лунното естество - по-късното Земно естество - се отдели от Слънчевото естество, тези Същества не останаха на отделилото се Земно или Лунно естество, а останаха свързани
със Слънцето. Те са същества, които действуват върху Земното естество
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главно отвън вече ви обясних, че в развитието от Сатурновото към
Слънчевото съществуване като най-висока степен на Слънцето можа да
се развие растителното царство. Животинското царство, това, което има
вътрешен живот, можа да се роди благодарение на това, че настъпи едно
отделяне, отцепване. Ето защо едва през време на Лунното съществуване можа да се роди животинското царство. Там трябваше да се получи
едно въздействие отвън. До така наречения трети ден на сътворението в
Генезиса не ни се съобщава, че е съществувало някакво действие отвън.
И именно при превода от така наречения ден трети към ден четвърти на
сътворението има голямо значение това, което ни се казва: че от ден четвърти започваха да действуват отвън силите изпращащи светлина, съществата изпращащи светлина. Следователно както през време на старото Лунно съществуване Слънцето огряваше Луната отвън, така сега
Слънцето и Луната огряват Земята отвън. А с това не е казано нито помалко освен, че до този момент са могли да действуват всички онези
сили, които се намирали в самата Земя. До тогава можа да бъде повторено всичко, което представляваше предишни степени; като нещо ново
можа да се роди това, което имаше своите централни сили в Земното
естество. Така ние вчера видяхме, как топлинното състояние се повтаря
в Духа на Елохимите, които упражняваха своето зазоряващо действие
над водите; как Светлината се повтаря в момента, когато са произнесени
думите: Да бъде Светлина; видяхме, че състоянието на звуковия етер се
повтаря там, където влизат в действие тези сили на звуковия етер и разделят горното от долното. Това е представено в описанието на така наречения ден втори на сътворението.
След това видяхме, как жизненият етер влива в действие в така наречения ден трети на сътворението, когато от Земното естество, от новото
състояние възниква всичко онова, което може до бъде произведено от
жизнения етер - покарващата зелена растителност. Обаче за да може да
се яви нещо животинско върху нашата Земя, трябва да се повтори това,
което можем да наречем осветление отвън, действие на силите отвън.
Ето защо Генезисът съвсем обективно не ни разказва нищо за съществуване на нещо животинско за периодите, през които още няма действие
на сили отвън, от космическото пространство върху Земята. Той ни разказва само за растителността; всички същества, които се съдържат в образуването на Земята, бяха на степента на растителността. Животинското съществуване можа да започне една тогава, когато от окръжността започнаха да действуват Съществата на светлината. А сега - погледнете в
многобройните преводи на Библията! - това, което се явява там, е преведено обикновено така, че на наш език може да бъде предадено с думите:
И Елохимите поставиха знаци за времената ден и година. Но има някои
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коментатори на Библията, които са започнали вече да мислят. Но н наше
време, когато пренебрегват да се задълбочат и стигнат до действителната основа на нещата, участта на коментаторите е такава, че само започват да мислят, но не довеждат нещата до край. Познал съм някои такива
тълкуватели, които са проумели, че всъщност обикновения превод: И
поставиха знаци за времената ден и година" е едно безсмислие, една
нелепост. Бих искал да позная онзи човек, който би могъл да схване нещо разумно в това изречение. Но в действителност, какво пише в оригинала на Библията? Когато искаме да преведем това място истински и
вярно, с онова чувство, което един древен еврейски мъдрец е свързвал с
тези думи, когато постъпим с филологическа задълбоченост при превеждането, ние трябва да кажем: И тук не става дума за знаци, а за живи
същества, за онези Същества, които действуват и се изявяват в редуването на това, което става във времето. И един правилен превод би бил
този: И Елохимите поставиха на тяхното място разпоредителите на течението на времето за съществата на Земята, разпоредителите, регулаторите на особено характерните моменти - няма тук никаква дума, която да
означава ден -, регулаторите на по-големи или по-малки периоди от
време, което обикновено се превежда с ден и година. Следователно тук
са посочени регулаторите, които стоят под степента на Архаи и които
регулират живота. Духовете на Времето, Архаите, имат задачата да вършат това, което стои с една степен по-ниско от задачата на Елохимите.
След това идват регулаторите, маркаторите /тези, които маркират/ за
това, което също трябва да се подреди вътре в дейности на Архаите, да
се групира вътре в тази дейност. А това не са някои други Същества освен Архангелите. Ето защо можем да кажем: В момента, когато обръща
вниманието ни на това, че не само в тялото на Земята става нещо, а отвън действуват сили, Генезисът прави да се явят Съществата, които бяха
вече свързани със Слънчевото съществуване: регулиращите Архангели,
които стоят с една степен по-ниско от Архаите. Докато тези последните
действуват така да се каже като Еони, те използуват като средство за
разгръщане на своите сили Архангелите, носителите на светлина, които
действуват в нашата окръжност. А това значи, от космическото пространство действуват чрез констелациите на обкръжаващите Земята светещи небесни тела Архангелите, те действуват така, че сега се изпълняват
големите предписания, които всъщност се давани от Архаите. Онези, които взеха участие в цикъла от сказки в Християния, ще си спомнят, че
зад това, което днес се нарича Дух на Времето, и днес още стоят Архаите. Когато хвърлим един обгръщащ поглед в света върху устройството на нашите мирови работи, ние намираме, че например във всяко време имаме определен брой народи. За тези народи можете да кажете: За
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определено време царува един Дух на Времето, който обгръща всичко.
Наред с това обаче царуват Духовете от по-ниската класа, отделните Духове на народите. Както днес царуват Духовете на Времето и зад тях
стоят Архаите - това аз описах в моите сказки в Християния -, Архангелите стоят зад това, което наричаме Духове на народите, те са всъщност по определен начин Духове на народите. Самото Битие /Генезисът/
ни показва, че и за времената, когато човекът всъщност не съществуваше още, тези същества бяха регулиращите Сили. Така щото би трябвало
да кажем: Елохимите направиха да бъде Светлина; те самите се изявяваха чрез Светлината. Обаче за по-малките дейности сред светлината те
поставиха стоящите по-ниско от тях в Йерархическия ред Архаи, които
са назовани с думата Йом и наред с тях поставиха Съществата, които по
необходимост трябваше да бъдат втъкани в мрежата на съществуването,
за да може наред с дейността в Светлината да дойде и принадлежащата
към това дейност в тъмнината. Наред с "Йом" те поставиха "Лилле", което обикновено се превежда с нощ. След това обаче става дума да се
пристъпи по-нататък, да се специализира по-нататък развитието. За целта от реда на йерархиите трябваше да бъдат взети други Същества. Следователно когато се казва: Елохимите или Духовете на Формата се изявяваха чрез Светлината и разпоредиха работите на светлината и на тъмнината да бъдат обслужвани от Архаите, по-нататък трябва да се каже:
А сега Елохимите пристъпиха по-нататък, специализираха по-нататък
съществуването и за дейностите, които сега не само осигуряват съществуването във външната растителност, но които трябва да предизвикат
нещо вътрешно, което може да стане едно отражение на външното, те
поставиха Архангелите. И те им предадоха онази дейност, възложиха им
онази дейност, която трябва да се влива отвън върху нашата Земя, за да
може да се развива не само растителността, но и животинските видове,
които имат един вътрешно тъчащ живот в представи и усещания. Така
следователно ние виждаме, как Генезисът ни описва съвършено обективно и тези Архангели, когато правилно можем да го четем и
разбираме. Ето защо, когато четете обикновените тълкувания на Библията вие навсякъде ще чувствувате незадоволност. Но когато вземете на
помощ това, от което се е родил Генезисът, Тайната наука, вие навсякъде ще можете да проникнете с пълна светлина този Генезис. Всичко ще
ви се яви в една нова светлина; и този документ, който поради невъзможността да бъдат преведени на наш език древните живи думи, би останал иначе неразбран, този документ ще бъде запазен за човечеството
като един говорещ за всички времена документ.
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СКАЗКА СЕДМА
Моята задача в този цикъл от сказки ще бъде да дам един обзор на
всичко, което може да доведи до разбирането на Генезиса /Битието/. Във
всеки случай моля ви, при всички такива обяснения никога да не изгубвате от погледа си същинското антропософско гледище. Това антропософско гледище е на първо място онова, да се вникне във фактите на духовния живот. При всичко, за което говорим, на първо място нас ни интересува въпросът: Как стоят нещата в духовния живот, в духовното
развитие? Следователно и за това, което за нас се покрива със съдържанието на Генезиса, главното е това, което е предходило видимия ход на
развитието на нашата Земна еволюция като свръхсетивни събития и факти. И след това едва за нас е особено важно да намерим отново в документите на различните епохи, на различните народи истините, както
първо сме установили чрез духовното изследване, независими от всякакъв документ. С това ние добиваме възможността да заемем едно правилно чувствено отношение, едно правилно отношение на уважение към
това, което прозвучава в нашата душа от далечни времена и народи.
Чрез това ние добиваме възможността да се разбираме един вид с онези
времена, в които сме живели в други въплъщения, добиваме възможността отново да се свържем с това, което ни е докосвало в миналите времена. Така трябва да схващаме гледището, което стои на основата на поредицата от сказки.
В последните дни се опитахме да си съставим това, което онези Духовни
Същества, което познаваме от областта на Тайната наука, отново ги намираме в Генезиса. Отчасти ние вече постигнахме това. При това винаги
сме държали пред погледа си гледище, че при всичко, което застава първо пред нас външно, даже и това, което застава пред нас при по-нисшите
степени на ясновидското съзнание/, а всъщност в Генезиса ние винаги,
имаме работа с факта на свръхсетивното, на ясновиждащото съзнание/,
че при всичко това имаме работа с майя, с илюзия; че нашето обикновено схващане на сетивния свят, така както на първо време този сетивен
свят съществува за нашите познавателни способности, че този сетивен
свят е майя или илюзия. Това е едно изречение, което е известно на всеки един, който се е занимавал що годе с окултната наука. Също и нисшите области на ясновидството, всичко това, което наричаме етерен и
астрален свят, в един по-висш смисъл то принадлежи към тази област на
илюзията, и това е нещо, което не може да остане скрито за никого, който се е занимавал по-продължително време с духовните възгледи. Ние се
натъкваме така да се каже на истинската основа на съществуването едва
тогава - доколкото тя е достижима за нас -,когато проникнем над горепосочените области до по-дълбоките извори на съществуването; това
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трябва постоянно да имаме предвид. И не трябва да се задоволяваме само да си казваме това само теоретически, а чувството трябва да се превърне така да се каже в плът и кръв, че ние се подаваме на илюзии, когато се придържаме само към външното съществуване. Да се пренебрегне
някак външното съществуване, да го ценим по-малко, това естествено
би било също една от големите илюзии, на които хората могат да се
подадат. Да вземем това, което така често ни занимаваше през тези дни,
елементарното съществуване, непосредствено граничащо и намиращо се
над физическото съществуване, което се намира зад това, което възприемаме с нашите сетива. Да вземем онова елементарно съществуване, което Духовната наука характеризира като елемент на Земята, водата, въздуха, огъня или топлината, светлината, на звуковия етер, на жизнения
етер, да вземем този елемент, който стои на основата на всички тези
форми на съществуването. Да вземем това елементарно съществуване.
Ние се стараем да добием представи върху земното /твърдото/ състояние, върху водното, въздухообразното състояние и т.н. Стараем се добре
да запазим тези представи. Ние нищо не сме направили с това, когато
изхождайки от известно интелектуално високомерие, което често може
да се прояви от хора занимаващи с духовните въпроси и вярващи в тях,
казваме: "Е що, всичко това е майя, илюзия!" Но чрез тази майя се изявяват именно истинските същества. И когато пренебрегваме да обгръщаме с поглед изявите, откровенията, когато пренебрегваме документите и
средствата, чрез които се изявяват тези същества, ние изгубваме всякакво съдържание, чрез което искаме съществуването да стане разбираемо
за нас. Трябва да ни бъде ясно, че когато казваме "вода", "въздух" и т.н.,
ние обгръщаме с поглед изявите, проявленията на истинските духовни
същности, но когато казваме: Не искаме за тази "майя", ние не можем да
стигнем до никакви понятия върху онова, което стои на основата на
всичко това. Следователно от друга страна ние трябва да бъдем наясно,
че в земния, течния и т.н. елементи имаме изяви, откровения, проявления на духовни същества. Нека сега обгърнем с поглед от гледището на
Духовната наука нещо подобно като земния елемент! Сега знаем много
добре, че през време на старото Сатурново съществуване не може да
става дума за такъв земен елемент, също и през време на старото Слънчево и Лунно съществуване. Знаем, че развитието трябваше да изчака до
нашето Земно планетарно съществуване, за да може земното /твърдото/
състояние да се прибави към топлинното състояние на стария Сатурн,
към въздухообразното състояние на старото Слънце и към водното състояние на старат6а Луна. Знаем, че всяка степен на развитието може да
се осъществи само благодарение на това, че работя духовни Същества.
За това, което днес наричаме физическо тяло, най-нисшият член на
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човешкото същество, трябва да кажем - когато поставим това физическо
тяло изцяло в елементарното съществуване: Това физическо тяло се е
развило от своята първа заложба, която получи на Стария Сатурн, развило се от топлинното състояние, минавайки през въздухообразното състояние на старото Слънце, през водното състояние на старата Луна и е
стигнало до настоящето Земно състояние. Следователно нашето собствено външно физическо тяло имаме нещо, за което можем да кажем: то е
минало през едно съществуване в чистото тъкане на топлината, едно съществуване като въздухообразно тяло, през едно съществуване като водно /течно/ тяло и се е издигнало до земното съществуване /съществуване
в твърдо състояние/. Ние познаваме, също Съществата, които, са взели
участие в работата на стария Сатурн, в работата за развитие на човешкото физическо тяло. Спомнете си за това, което е описано в моята книга
"Тайната наука", което също постоянно съм повтарял: На стария Сатурн
действуваха първо определени духовни същества, които бяха изминали
своите по-нисши степен на развитие в едно прадалечно минало и което
през време на старото сатурново съществуване бяха стигнали толкова
далече, че можаха да пожертвуват един вид тяхното собствено тяло, можаха да пожертвуват тяхното собствено вещество, за да доставят основния материал, основното вещество за стария Сатурн. В реда на йерархиите тези същества не са други освен онези, които наричаме Духове на
Волята /Престоли/. Това, което съществуваше така като основно вещество, което бяха пожертвували тези Духове на Волята, в него работеха
след това другите духовни Същества, другите йерархии; в него работеха
и самите Духове на Личността, които отпечатаха в това волево вещество
своята собствена човечност. Волевото вещество беше също това, което
действуваше в старото Сатурново съществуване като топлинен елемент
и в което бе образувана първата заложба за човешкото физическо тяло.
Обаче не трябва да мислите, че такива духовни Същества, като Духовете
на Волята, завършват със своята работа на определена степен. Макар и
на стария Сатурн да бяха извършили главната работа, в течение на развитието през старото Слънчево съществуване, старото Лунно съществуване и Земното съществуване те продължиха да действуват. И в известно отношение те останаха свързани с веществото, за създаването на което бяха се пожертвували първо. Видяхме, че през време на старото Слънчево съществуване по посоката към сгъстяването, по посоката надолу
топлинният елемент се превърна във въздухообразен елемент. Такъв
един процес, който външно можем да проследим като едно сгъстяване
на топлината във въздух, този процес е само привидно, само илюзорно
един процес на сгъстяване. В самото това сгъстяване се крие едно духовно тъкане, един духовен живот. И онзи, който иска да стигне до осно77

вата на нещата, трябва да запита: Кой от чиновете на йерархиите направи, щото от по-рядкото топлинно вещество - ако мога да се изразя така да се получи по-гъстото въздухообразно вещество? Никой друг, освен
пак същите Духове на Волята, които бяха пожертвували топлинното вещество от себе си. Така щото можем да схванем тази дейност на Духовете на Волята така, че да кажем: През време на старото Сатурново съществуване те бяха толкова далече в своето развитие, че направиха да се
разлее тяхното собствено вещество като топлина, пожертвуваха го веществено, техният огън се вля в планетарното съществуване на стария
Сатурн. След това през време на старото Слънчево съществуване те
втвърдиха този техен огън до газообразно състояние. Също така самите
те бяха онези, които през време на старото Лунно съществуване втвърдиха газообразното състояние до течно или водно състояние. А през време на Земното съществуване те втвърдиха по-нататък водното състояние
в земно или твърдо състояние. Следователно, когато днес хвърлим поглед наоколо в света и виждаме твърдата материя, ние трябва да си кажем: В тази твърда материя действуват сили, които единствено правят
възможно да съществува твърдото състояние, които го разляха от своето
собствено същество като топлина на стария Сатурн, които все повече
сгъстиха това вещество, докато се стигна до твърдото състояние, което
сега те мощно задържат в сцепление. И когато искаме да знаем, кой върши това, когато насочим поглед на илюзията на твърдата материя, ние
трябва да кажем: Зад всичко, което срещаме като твърда материя, действуват и тъкат Духовете на Волята, Престолите. Следователно Духовете
на Волята съществуват и в Земното съществуване. И сега това, което ни
се съобщава в Генезиса, ни се явява още в една нова светлина.
Когато там се казва, че това, което е назовано с думата "бара", е един
вид вътрешна мислителна дейност на Елохимите, ние трябва да кажем:
Да, чрез своето мислене Елохимите създадоха като от памет нещо, което
аз нарекох комплекси на съществуването. Но и с тези Елохими стана същото нещо, което става и с нас, когато създаваме нещо от паметта - без
съмнение такава една дейност ние развиваме само на една много по-ниска степен. Бих искал да говоря с едно сравнение. Представете си един
човек, който заспива вечер. Неговият свят от чувства и представи потъва
в забрава за неговото субективно съзнание. Той преминава в сънно състояние. Да предположим, че неговата последна мисъл, която е имал вечерта преди заспиването, е тази за една роза - нека вземем този пример за една роза, която се е намирала близо до него, когато е заспал. Тази
мисъл потъва в забравата. На утринта мисълта за розата отново изплува
в съзнанието. Ако розата не беше останала, би останала само тази мисъл
за нея. Направете сега разлика между тези два факта: единият е изпол78

зването на представата ви за розата в спомена, която би могла да се яви
и тогава, когато розата не би съществувала вечер, следователно мисълта,
споменът за розата. Но когато розата би останала, за вашето възприятие
би съществувала и веществената роза; това е другият факт. Моля ви сега
също и при всичко онова, което нарекохме космическо мислене на Елохимите, да различавате по подобен начин два факта. Следователно, когато ни се разказва, че в третия момент на Земното развитие става едно
космическо мислене, че Елохимите отделят течното вещество от твърдото, че отделят твърдото вещество и го наричат земя, трябва да имаме
тук предвид също и космическото мислене на Елохимите, от които тази
мисъл изниква творчески. Но в това, което се явява пред тяхното мислене, ние трябва да си представим Духовете на Волята, които сега отново
произвеждат обективното в тяхната субстанциална същност. Така действуват и действуваха те отначало във всичко земно, което имаме около
нас, тези Духове на Волята.
Трябва да се запознаете вече с такива представи, че при известни условия в това, което е наша най-близка окръжаваща среда, което често схващаме като нещо много низше, че в него пред нас стоят много възвишени
Същества. Твърде лесно и евтино е, при това, което срещаме като твърда
материя, да кажем: "Но това е просто материя!" и някому може си прави
удоволствие да каже: "Духовният изследовател съвсем не иска да знае за
това! Материята е само едно низше съществуване! Какво ни интересува
нас това вещество? Ние се издигаме над материята в духовното!" Онзи,
който мисли така, не взима под внимание, че в това, което той би позволил така много да презира, са работили в течение на безброй епохи, възвишени духовни Същества, за да го доведат до това състояние. И действително, ако бихме чувствували нормално, нашето чувство би трябвало
да изпадне в дълбоко благоговение, когато от външната материя, така да
се каже от елементарната земна покривка проникнем на това, което е
втвърдило тази земна покривка. Ние би трябвало да изпаднем в дълбоко
благоговение пред тези възвишени духовни Същества, които наричаме
Духове на Волята, както чрез една продължителна дейност са изградили
твърдостта в земната материя, върху която ние стъпваме и която носим в
самите нас в земните съставни части на нашето физическо тяло. Тези
Духове на Волята, които в християнския езотеризъм наричаме също
Престоли, те са изградили или по-добре казано - сгъстили се твърдата
почва, върху която ходим. Онези, които като езотерици са дали имена на
произведенията на Духовете на Волята в нашето Земно съществуване, са
нарекли тези духове Престоли, защото те действително са ни изградили
престолите, върху които ние постоянно се опираме като върху една
здрава основа и върху което всяко друго земно съществуване стъпва по79

нататък като върху здрави престоли. Тези стари изрази добиват извънредно голяма стойност и заслужават уважение, което трябва да изпълни
цялото наше чувствуване.
Когато сега от твърдото или земното в елементарното състояние отново
се издигнем до водното, до течното, трябва да кажем: Върху заемното е
трябвало да се гради и уплътнява много по-дълго време отколкото върху
водното; ето защо ще трябва да търсим основните сили на водното или
течно състояние в Същества от една по-ниска йерархия. Така както водният елемент действува в окръжаващата ни среда като елементарно съществуване, за неговото сгъстяване е била необходима само дейността
на Духовете на Мъдростта - Кириотетес или Господства - на следната
степен на йерархиите. Така зад твърдата материя ние виждаме Духовете
на Волята, а зад това, което не е физическа вода, а което са силите съставляващи течното, трябва да виждаме дейността на Духовете на Мъдростта или Кириотетес. Ако отидем по-нагоре до въздухообразното състояние, в него трябва да виждаме следващата, по-ниско стояща йерархия. Също и във въздухообразното състояние, което тъче и царува около
нас, доколкото то е произведено чрез стоящите зад него сили, ние имаме
излияние на действието на определени духове от реда на йерархиите.
Както във водното състояние действуват Духовете на Мъдростта, така
във въздухообразното състояние действуват Духовете на Движението Динамис, Сили, както те са наречени в езотеричното Християнство. И
когато се издигнем до топлинното състояние, до следващото по-разредено състояние, в него живеят и тъкат Духовете на следващата по-нискостояща йерархия, Духовете на Формата - Ексузиаи -, същите онези Духове, които в Генезиса носят името Елохими. До сега ние описахме Духовете на Формата от една съвършено друга страна като онези, които произвеждаха "мътещото", "люпещото", "узряващото" действие в топлинния елемент. Проследявайки реда на йерархиите от Духовете на Волята
надолу минавайки през Духовете на Мъдростта и на Движението, ние
отново стигаме до нашите Елохими, до нашите Духове на Формата. Вие
виждате, как всичко се обединява в едно, когато веднъж се хване по
един правилен начин нишката на нещата.
Опитайте се сега да внесете във всичко това, което е описано, едно разбиране чрез чувствата, чрез усета, и тогава ще си кажете: На основата на
това, което нашите сетива виждат в окръжаващия ни свят, стои едно елементарно състояние, едно земно състояние; но в това земно състояние
живеят в действителност Духовете на Волята; на неговата основа стои
също така един течен елемент; не в този течен елемент живеят Духовете
на Мъдростта; на основата на сетивния свят стои един въздухообразен
елемент; но в него живеят в действителност Духовете на Движението; и
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най-после имаме един топлинен елемент, но в него живеят в действителност Духовете на Формата, Елохимите.
Но не трябва да мислим, че можем строго да разграничим тези области
една от друга, че можем да теглим строги граници между тях. Целият
наш Земен живот почива, на това, че въздухообразният, воденият /течният/ и твърдият елементи действуват един в други, че топлината прониква и пропива всичко. Не съществува нищо твърдо, което да не се намира в определено топлинно състояние; ние намираме топлината навсякъде в другите елементарни степени на съществуването. Ето защо можем да кажем: Ние намираме действието на Елохимите,- същинският силов елемент на топлинното състояние - навсякъде; то се е вляло навсякъде. Въпреки че като предпоставки той трябваше да има дейността на
Духовете на Волята, на Мъдростта, на Движението, този елемент на топлината прониква през време на Земното съществуване като проява на
Духовете на Формата всички по-нисши степени на съществуването. И
така във веществената основа на твърдото състояние ние ще намерим не
само тялото на Духовете на Волята, а виждаме това тяло на Духовете на
Волята проникнато и протакано от самите Елохими, от Духовете на
Формата.
А сега да се опитаме да намерим в сетивното съществуване външния израз на това, за което току що говорихме. Ние описахме това, което се намира в свръхсетивната област, едно тъкане едно в друго на Духовете на
Волята - на Престолите - и на Духовете на Формата - на Елохимите -; това се намира в свръхсетивната област. Но свръхсетивното хвърля своя
сянков образ в нашия сетивен свят. Как се представя това? Това, което е
субстанциално, така да се каже тялото, същността на Духовете на Волята, то е простиращата се материя, твърдата материя. Това, което обикновено се счита за материя, е една илюзия, майя. В действителност, когато ясновидецът се оглежда в областите, където трябва да се намира
материята, той вижда не фантастичната представа за материята, която
физиката познава - защото това е едно празно съновидение. Понятието
материя за което говори така наречената натурфилософска физика, е само една представа, една фантазия, едно мечтание. Докато хората остават
тук, използувайки това като средство за изчисление, то е добре; но когато се мисли, че с това е намерено нещо съществено, те сънуват. И така
днес физиката сънува там, където говори за своите теории. Всъщност в
своите теории физиката сънува. Там, където констатира факти, където
описва факти, действителното, тя говори истината - когато описва това,
което очите могат да видят и което може да бъде установено чрез изчисление. Но когато започва да спекулира за атоми, за молекула и т.н.,
които за нея не са нищо друго освен определени неща, които имат ма81

териално съществуване, там тя започва да преде и изплита едно съновидение за света, по отношение на което действително трябва да кажем:
това прилича на положението, при което в нашата мистерийна драма лицето Феликс Балде казва: "Когато бихме искали да купим някъде нещо и
бихме казали: аз не ти плащам с твърда пара, но ти обещавам, че ще направя златни монети от някаква мъгла, тази мъгла ще се сгъсти в златни
монети." В това грубо сравнение можем действително да си представим
илюзията на теорията създадена от физиката, която приема строежа на
цели светове от първични мъглявини, когато така наречената нужда на
светогледа трябва да бъде заплатена с монетите, които в тази област науката на драго сърце би искала да даде. Ние имаме работа с една фантазия, когато съществуването на атомите, така както хората днес си го
представят, се счита за нещо действително. Докато с това се разбират само съкращения /средства за изчисление/ за онова, което сетивата показват, физиците стоят на действителна почва. Но когато тази почва на сетивното бъде проникната, когато се мине през нея, ние трябва да пристъпим към духовното, стигаме до съществуването и тъкането на една основна субстанция, която обаче не е нищо друго освен тяло на Престолите, проникнато от дейността на Духовете на Формата. А как са представя това, как се прожектира то в нашия сетивен свят? Ето пред нас се
простира твърдата материя, която обаче при никоя степен не е нещо
аморфно, нещо безформено. Аморфното, безформеното се произвежда
само чрез това, че в действителност, всяка същност, която се стреми към
форма, бива разтрошена, разпръсната. Всичко, което намираме по някакъв начин като изпрашено съществуване в сградата на света, съвсем не
съдържа в себе си заложбата да бъде разпрашено; това е раздробено
съществуване. Материята като такава има стремеж да приеме определена форма. Това, което е твърда материя, се стреми към кристалната форма, стреми се да добие форма. И така можем да кажем: Това, което наричаме субстанциалност на Престолите и на Елохимите, прониква в нашето сетивно съществуване, като се проявява за нас във форма на простираща се твърдост. Чрез това, че въобще проявява нещо подобно, което
наричаме материално съществуване, то се изявява като същност на
Престолите. Чрез това, че се явява оформено, че един вид в това основно
вещество постоянно са образувани форми, то се изявява като външно откровение на Елохимите.
А сега хвърлете отново поглед върху пълната с дух номенклатура на
древните Времена. Древните ясновидци са си казвали: Когато хвърлим
поглед около нас върху материалния свят, чрез него ни се изявява същността на Престолите; обаче тази същност е проникната от един силов
елемент, който иска да даде на всичко форма. От тук и името "Духове на
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Формата"! Във всички тези имена се съдържа едно указание за същността, за действителната същност, която те означават. Следователно, когато обгърнем с поглед света около нас и гледаме стремежа, който съществува във всяка материя да приеме кристална форма, ние имаме на
една по-ниска степен това, което е преминаването в кристална форма
проявява силите, тъчащи и царуващи във веществото на Престолите в
лицето на самите Елохими, на Духовете на Формата. Там действуват те,
там те са ковачите в техния топлинен елемент и от безформената материя изковават кристалните форми на различните вещества и метали.
Така действуват те в безформеното вещество на Духовете на Волята.
Това са Духовете в тяхната дейност в топлината, които са същевременно
формиращият елемент на съществуването. Когато вземете нещата по този начин, тогава гледате в живата същност и тъкане, които стоят на основата на нашето съществуване. И така трябва да свикнем ние да виждаме във всичко, което застава пред нас външно, майя или илюзия. Обаче
не трябва да оставаме при празната теория: Външният свят е майя. С това съвсем нищо не сме направили. Едва когато в отделните части на
майя, на илюзорния свят, можем да проникнем навсякъде с погледа до
това, което стои като същност, като живи същества на тяхната основа,
ние добиваме истинското значение на това изречение. Тогава то е от
полза. И така ние трябва да свикнем, във всичко, което става външно,
което ни заобикаля, да виждаме нещо, което като илюзия е истина, но
всъщност си остава илюзия. Една илюзия е именно една илюзия. Като
такава тя е факт; но ние не я разбираме, когато оставаме, когато спираме
при нейната илюзорност. Ние можем да я ценим като илюзия едва тогава, когато не оставаме, не спираме при нейната илюзорност. Според
царуващия днес отвлечен възглед всичко е разбъркано. Това не са допускали древните ясновидци; те не са се задоволявали да виждат навсякъде същите тривиални сили, както върши това един съвременен физик,
който иска да бъде не само физик, но например същевременно и метеоролог. Кой днес ще се съмнява, че същите сили, които, да речем, действуват в елементарното съществуване, в твърдото, в течното и т.н. състояние на материята, кой, според днешните понятия на физиката, би се
съмнявал, че същите сили действуват и тогава, когато например в атмосферата се образуват облаците, когато изпарената вода се събира в облаци? Зная много добре, че днес физикът съвсем не може да мисли по
друг начин, че като физик той иска да бъде същевременно и метеоролог
и че за него има само смисъл, когато разпростира същите закони, които
установява за земното съществуване, и върху образуването на водните
маси, които заобикалят нашата Земя като облаци ясновидецът не постъпва така удобно щом човек проникне до духовните основи, той не
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може да вижда навсякъде същото нещо; други Духовни Същества
действуват, когато - да речем - от нещо газообразно се образува непосредствено на земната почва нещо течно, или когато в окръжността на
Земята газообразното се събира а нещо течно. Следователно, когато погледнем раждането на водното, на течното в нашата атмосфера, тогава
ясновидецът не може да каже: Водното, течното се ражда там по съвсем
същия начин както върху земната почва, той не може да каже, че плаващата форма се ражда по същия начин, както водата се кондензира върху
земната почва или в земната почва, защото едни Същества участвуват в
образуването на облаците, други в образуването на водата върху земната
почва. Това, което казах за участието на йерархиите в нашето елементарно съществуване, то се отнася само за Земната, започвайки от нейния
център и стигайки нагоре до мястото, където ние самите стойте; но същите сили не се достатъчни, за да образуват например облаците. За това
работят други Същества. Натурфилософията, която се образува от днешната физика, постъпва според един твърде прост принцип. Тя намира
първо няколко физически закона и казва, че те царуват над цялото съществуване. И тогава тя изпуска от погледа всичко различно върху различните области на съществуването. Който върши това, той постъпва
според принципа: Нощем всички котки са сиви, макар и те да имат найразлични цветове. Обаче нещата не са навсякъде еднакви, а в различните
области те се представят твърде различно. Онзи, който благодарение на
ясновидското изследване е стигнал да осъзнава, че сред нашата Земя в
земния елемент царува същността на Престолите или Духовете на Волята, във водния елемент същността на Духовете на Мъдростта, във въздухообразния елемент на Духовете на Движението и в топлинния елемент Елохимите, той постепенно се издига до познанието, че при образуването на облаците, при онова своеобразно превръщане на водните пари във водни капки в окръжността на Земята действуват онези Същества, които принадлежат на йерархията на Херувимите. Така ние поглеждаме към нашата твърда материя, към това, което наричаме земно елементарно съществуване, и виждаме в него проникващите се едно друго
действия на Елохимите и на Престолите. Ние насочваме поглед нагоре и
виждаме, как във въздухообразното, в което всъщност царуват Духовете
на Движението, действуват Херувимите, за да могат водните пари, които
се издигат от областите на Духовете на Мъдростта, да се събират в
облаците. В окръжността на нашата Земя действуват също така Херувимите, както сред елементарното съществуване на нашата Земя действуват Престолите, Духовете на Мъдростта, Духовете на Движението. И когато сега поглеждаме самото тъкане и съществуване на тези образувания
от облаци, когато виждаме това, което се проявява само понякога от тях
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и което е така да се каже тяхна скрита вътрешна същност виждаме проблясващите и кънтящи от облаците светкавици и гръмотевици. Това също
не е нещо, което идва от нищо. За ясновиждащия на основата на тази
дейност стои тъкането и съществуването на онези Духове на йерархията,
които наричаме Серафими. И с това, оставайки в нашата земна област,
отивайки до най-близката окръжност на Земята, ние намирахме отделните степени на йерархиите.
Така в това, което стои пред нас като сетивен свят, ние виждаме излиянието, проявленията на йерархическата дейност. Би било безсмислие да
виждаме в бликащите от облака светкавици същото нещо, когато се запалва една кибритена клечка. Съвършено други сили царуват, когато от
материята бликва онзи елемент, който царева в светкавицата, електричеството. Там царуват Серафимите.
А сега, когато минете през целия Генезис, когато разгледате цялото царуване и тъкане на мировото развитие, така както ни го съобщава Генезисът, вие ще откриете, че всички минали степени, които са се развили през време на съществуването на стария Сатурн, на старото Слънце и
на старата Луна, се повтарят в Земното развитие и накрая като венец на
това развитие се явява човекът. Така трябва да схващаме ние този разказ
за Генезиса /Битието/, че цялото тъкане и съществуване на йерархиите
се преплита в това, което става и че всичко това се концентрира един
вид в последното произведение на Земното развитие, в онова свръхсетивно същество /защото отначало то е едно свръхсетивно същество/, за
което се казва: Елохимите решиха, като казаха: Сега нека да направим
човека. Тогава те втъкаха в едно всичко, което можеха да направят по
отделно, втъкаха го в едно общо творение. Всички дейности, които бяха
донесени със себе си от предишни степени, те ги втъкаха заедно, за да
произведат накрая човека. Следователно всички тези йерархии, които
предхождаха човешката йерархия и които наричаме Серафими, Херувими, Престоли, Духове на Мъдростта, Духове на Движението, Духове на
Формата, Архаи или Духове на Личността, Духове на Огъня или Архангели и Ангели; всички тези Същества ние ги намерихме тъчащи и действуващи при цялото това съществуване. И когато проследим това, което
Генезисът ни разказва, до онова увенчание на сградата, което се явява с
човека в така наречения ден шести на сътворението, когато разгледаме
цялото тъкане и съществуване така да се каже на Земното развитие преди човека, ние намираме вече там всичките различни йерархии. И всички тези йерархии трябваше да съдействуват, за да подготвят това, което
се явява в човека.
Следователно можем да кажем: В онзи ясновидец или в онези ясновидци, от които е произлязъл Генезисът, е имало едно съзнание, че всички
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изброени йерархии трябваше да действуват още при стадия на подготовка на човека. Но те трябва да се имали съзнание и за това, че за създаването на самия човек, за последното увенчание на целия този йерархически ред трябваше да дойде още една помощ от една страна, която в известно отношение стои по-високо от всички тези йерархии. Следователно
ние поглеждаме един вид над Серафимите към едно първо неизвестно,
само пречувствувано Божествено Същество. Нека проследим например
дейността на някой член на йерархическия ред - да речем - дейността на
Елохимите: докато те не бяха стигнали до решението да увенчаят своето
дело със създаването на човека, до тогава беше достатъчно да съгласуват тяхната дейност с дейността на другите йерархии до Серафимите
нагоре. Но тогава трябваше да им дойде помощ от една страна, към която ние повдигаме само предчувствувайки нашия духовен поглед, която
се намира така да каже над Серафимите. Когато Елохимите искаха да
насочат тяхната творяща дейност към тази предизвикаща замайване
висина, за да могат да получат помощ от тази страна, тогава трябваше да
настъпи нещо, което ние искаме да разберем в пълното му значение. Те
трябваше да израснат така да се каже над себе си; трябваше да се научат
да могат повече, отколкото са могли през подготвителния стадий. За да
увенчаят напълно делото, за да го доведат до край, Елохимите трябваше
да станат способни да развият още по-висши сили, отколкото са могли
да развият само през време на тяхната подготвителна работа. Следователно групата на Елохимите трябваше един вид да израсне над себе си.
Нека се опитаме да си съставим представа за това, как да стане нещо
подобно. Да се опитаме да си образуваме това понятие, като отново изходим от нещо тривиално! Нека изходим от развитието на човека!
Когато виждаме човека да навлиза в съществуването като съвсем малко
дете, ние знаем, че в него не е още развито това, което наричаме едно
единно съзнание. Детето произнася думата "аз", която обединява неговото съзнание, едва след известно време. Тогава това, което се намира в
неговия душевен живот, се свързва в единството на съзнанието. Човекът
нараства по-високо, когато обгръща в едно цяло различните дейности,
които у детето са децентрализирани. Така това обединение в човека е
едно развитие нагоре до едно по-висше състояние. По аналогичен начин
можем да си представим по-нататъшното развитие на Елохимите. През
време на подготвително развитие към създаване на човека те бяха разгърнали определена дейност. Благодарение на това, че бяха извършили
тази дейност, те самите бяха научили нещо, сами бяха допринесли, за да
се издигнат на една по-висока степен. Като група те бяха достигнали сега едно единно съзнание, един вид не са останали само като група, а са
станали едно единство. Единството беше като един вид Същество. Това,
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което изказваме в тази точка, е нещо извънредно важно. До сега аз можах само да ви кажа: отделните Елохими бяха така, че всеки един от тях
можеше да направи нещо особено. Всеки един можеше да принесе нещо
към общото решение, към общия образ, според който те искаха да създадат човека. И това, което беше човекът, беше един вид само една представа, в която те искаха да действуват задружно. В работата на Елохимите то не беше още нищо действително. Нещо действително съществуваше едва тогава, когато те създадоха общото произведение. Но в самата
тази работа те се развиха по-високо, доведоха своето единство до действителност, така щото сега не бяха само седем, в седморката беше едно
цяло и сега ние можем да говорим за едно "Елохимство", което се изявява по седморен начин. Това Елохимство трябваше първо за развие. То е
това, до което Елохимите се издигнаха чрез своята работа. Библията познава това. Библията познава представата, че по-рано Елохимите бяха
един вид членове на една група и след това се обединиха в едно единство, така щото по-рано работеха като членове на една група за едно общо дело, а след това са управлявани от един общ организъм. И това
действително единство на Елохимите, в което Елохимите активно действуват като членове, като органи, Библията нарича "Явех-Елохим".
Тук вие имате по един още по-задълбочен начин, отколкото беше възможно по-рано, понятието за Яхве, за Йехова. Ето защо отначало Библията говори в своето разказване само за Явех-Елохим там, където самите Елохими са напреднали до една по-висока степен, до едно единство. Тази е дълбоката причина, поради която в края на сътворението внезапно се явява името Явех.
Ето сега виждате, как трябва да се проникне до окултните извори, когато искаме да разберем нещо подобно. А какво е направило тълкуването
на Библията през 19-я век от всичко това? От цялото това състояние на
нещата, което сега ви описах от окултните извори, тълкуванието на
Библията е направило следното. То е казало: Ето, на едно място се явява
името "Елохим", на друго място името "Явех". Самопонятно, това е доказателство, че двата документа произхождат от две различни религиозни предания; и ние трябва да различаваме това, което е било донесено от
един народ, който е обожавал Елохим, от онова, което донесло един
друг народ, който е обожавал Явех. И този, който е написал това, е слял
двете имена, Елохим и Явех-Елохим и така ние имаме сега един документ, който съдържа името Елохим, и друг документ, който съдържа
името Явех. Ние трябва отново да разделим тези имена. В това изследване на Библията се е достигнало толкова далече, че днес имаме така наречени библии на дъгата, библии написани с цветовете на дъгата, в които
всичко, което се предполага да е било донесено от една страна, е запе87

чатано със сини букви, и всичко, което се счита да е било донесено от
другата страна, е напечатано с червен цвят. Такива библии съществуват!
Малко, че понякога нещата трябва да бъдат така разделени, че предното
изречение е синьо, а следващата част от изречението е червено, защото
предната част на такова изречение произхожда от единия народ, а последната част от другия народ. Чудно е само, как главното изречение и
допълнителното изречение са така чудесно съчетани, че трябва да се
предположи, какво само някой съчетател е трябвало да дойде, за да съчетае така добре тези две предания. В това тълкуване на Библията през
нашето столетие е бил изразходван огромен труд и можем да кажем, когато познаваме нещата, че върху никое естествено-научно или историческо изследване не е бил изразходван толкова труд, както върху това
богословско тълкуване на Библията през 19-я век, което ни изпълва с
дълбока печал и с чувството на дълбока трагичност. Онова, което трябваше да разказва на човечеството за най-духовното, е изгубило своята
връзка с духовните извори. Това е, като че някой би искал да каже: Но
вижте, във втората част на трагедията "Фауст", например, ние виждаме
един съвършено друг стил, когато сравним мястото, където говори
Ариел, с четиристъпните стихове от първата част на "Фауст". Невъзможно е един и същ човек да е написал това и затова Гьоте трябва да е една
митична фигура. Действително резултатът от неимоверен труд, от всеотдайни усилия, поради отделянето от окултните източници, стои по един
трагичен начин на същата почва, на който би стоял някой, който отрича
съществуването на Гьоте, покаже не може да си представи, че две толкова различни неща, като стилът от първата част на "Фауст" и от неговата
втора част могат да произхождат от един и същ човек. Тук ние се вглеждаме в един дълбок трагизъм на човешкия живот; виждаме, как това отново събужда необходимостта, духовете да бъдат насочени към изворите на духовния живот. Духовното познание е възможно само тогава, когато хората отново ще потърсят живия дух. Те отново ще го потърсят;
защото това е свързано с един непреодолим стремеж на човешката душа.
И в доверието, че този стремеж съществува в човешката душа, че сърцето тласка човека да търси отново връзката с духовните извори и ще го
тласка за разбирането на истинската основа на религиозните документи,
на това почива общо взето цялата сила, която може да ни въодушеви на
нашата антропософска почва. Да се проникнем от това доверие и ние ще
получим истинските плодове на тази почва, която да ни въведе в духовния живот.
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СКАЗКА ОСМА
Когато искаме да проникнем до разбирането на съществуването, ние се
ръководим от определена страна от самото развитие на това съществуване. При определени случаи ние се запознахме с това, как всичко, което
ни заобикаля, което долавяме с нашите сетива, е обхванато в развитие.
Трябва да свикнем също да усвояваме тези представи за развитието в поголям стил и в такива области, при които днешното съзнание много малко мисли за развитие. Например малко се мисли за развитие по отношение на душевния живот на човека. Вярно е, че във външно отношение се
мисли за такова развитие, когато това развитие така силно изпъква в
очите при индивидуалното съществуване на човека от раждането до
смъртта. Обаче по отношение на човечеството се мисли за развитието
само тогава, когато се разглежда развитието от нисшите животински
състояния и се стига след това, даже по отношение на онова, което днес
вече може да се знае, до някаква фантастичност, до един възглед, според
който направо висшето се развива от по-нисшето, човешкото се развива
от животинското. Моята задача в този цикъл от сказки не може да бъде
да изтъкна по-подробно, както често пъти съм правил това, че човешкото съзнание, такава, каквато то е днес, е минало през едно развитие в голям стил, а именно, че формите на съзнанието, формата на душевния
живот, която днес имаме, е била предшествувана от една друга форма.
Ние често сме наричали един вид низше ясновидско съзнание, която е
предхождала нашето съвременно външно съзнание. Това днешно съзнание ни доставя представи за външните неща по пътя на външното възприятие. Обаче онова друго което е било предтеча на нашето съвременно съзнание, ние можем по-добре да го изследваме, когато насочим поглед назад в миналото, когато Земята е минала през своето Лунно развитие. Тази е най-характерната разлика между старото Лунно развитие и
нашето съвременно Земно развитие, че съзнанието се е издигнало от едни вид старо ясновидство, от един вид образно съзнание, до днешното
предметно съзнание. Всъщност аз подчертавам това вече от много години и още преди много години вие сте могли да се запознаете с това от
статиите, които съм публикувал в списанието "Луцифер-Гнозис" върху
развитието според Акашовите летописи. Още там бе подчертавано, как
старото съновидно образно съзнание, което ние сме притежавали в миналото, се е развило напред и се е превърнало в земното съзнание, в
това, което ни дава съзнание за външните неща, т.е. за това, което наричаме външни неща в пространството, противоположно на това, което
ние самите сме в нашата вътрешност. Това различаване на външните
предмети от нашия собствен вътрешен живот, това е и характерното за
нашето съвременно съзнание. Когато имаме пред себе си един предмет,
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например една роза, ние казваме: розата е там в пространството; тя е отделена от нас. Ние се намираме на друго място в сравнение с нейното.
Ние възприемаме розата и си образуваме една представа за нея. Представата е вътре в нас: розата е вън. Да различава това вън и вътре, тази е
характерната черта на нашето земно съществуване. Съзнанието върху
старата Луна не е било такова. Съществата, които са имали това старо
лунно съзнание, не са правили тази разлика между външно и вътрешно.
Представете си, че, гледайки тази роза, вие съвсем не бихте имали съзнанието: розата се намира там вън и вие имате вътре във вас представата
за нея, а бихте имали следното съзнание: когато тази роза виси там в
пространството, нейното собствено същество не принадлежи само на
пространството, което е затворено в нея, а това същество се простира навън в пространството и всъщност розата е във вас, нещата могат да отидат още по-далече. Представете си, че насочвате поглед към Слънцето и
бихте имали несъзнанието: Слънцето е горе, а вие долу: а съзнанието:
през време, когато си създавате представата за Слънцето е вътре във вас:
Вашето съзнание обхваща Слънцето по един повече или по-малко духовен начин. Тогава тази разлика между вътрешно и външно не бе съществувала. Когато това ви стане ясно, вие ще имате първото определено качество на това съзнание, каквото то е съществувало на старата Луна.
Друга една негова характерна черта е, тази, че то е едно образно съзнание, така щото нещата не се явяват направо като предмети, като в символи, както днес сънуването действува понякога в символи. Например,
съновидението може да бъде такова, че спящият възприема несъзнателно един огън, който се намира вън от него така, че той му се явява под
формата на едно съществено излъчващо светлина, явява му се образно:
по един подобен начин старото лунно съзнание е възприемало нещата да речем - вътрешно, но също и образно . Следователно това старо лунно съзнание е било едно образно, проникнато от свойството на вътрешността съзнание. Има една съществена разлика в сравнение с нашето
съвременно съзнание. То е действувало въобще не така, като че биха съществували външни предмети, както за нашето дневно земно съзнание.
Това, което днес наричате ваш окръжаващ свят, което възприемете в
растителното, животинското и човешкото царство като сетивни неща, то
въобще не е съществувало за съзнанието през време на старото Лунно
развитие. На една по-ниска съновидна степен съществувало е тогава нещо подобно на това, което съществува днес, когато се пробужда ясновидската способност, съзнателното ясновидство. Първото пробуждаме
на това ясновидско съзнание е такова, че на първо време то не долавя
външни същества се крие един източник на множество разочарования за
онези, които да речем - чрез тяхното езотерично развитие образуват в
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себе си съдбата на ясновидски способности. Това развитие за ясновидските способности върви на степени. Има една първа степен на ясновидството; тогава в човека се развиват някои ясновидски способности и
той вижда нещо около себе си. Но той би сгрешил, ако веднага би бил
убеден, че това, което възприема около себе си - да речем - в духовното
пространство, е истинска действителност. В нашата розенкройцерска
драма /Розенкройцерска мистерия/ Йоханес Томасиус минава през този
стадий на астрално ясновидство. Припомням ви само онези образи, когато той седи медитирайки в предната част на сцената и чувствува, как в
него изгрява духовният свят. Тогава се явяват образи и първото нещо е,
че духът на елементите му представя пред душата образи на същества,
които той познава вече от живота. Нещата се представят така, че Йоханес Томасиус се е запознал в своя живот с професор Капезиус и с
Доктор Щрадер. Той познава тези лица от физическото поле; приел е определени представи от тези личности на физическото поде. Там, където
след голямата скръб се пробужда неговата ясновидска способност, Йоханес Томасиус отново вижда професор Капезиус и Доктор Щрадер. Но
той ги вижда в странни форми: Капезиус той вижда подмладен, на около
25, 26 години, а не такъв, какъвто е в момента, когато Йоханес Томасиус
седи в стаята и медитира. Също така той вижда Доктор Щрадер не такъв, какъвто е действително в момента, а го вижда такъв, какъвто ще
стане, когато остарее в това си въплъщение. Тези и още някои други образи се явяват пред Йоханес Томасиус. Драматично това може да бъде
представено така, като образите, които всъщност оживяват в душата
чрез медитацията, са показана на сцената. Грешката не може да се състои в това, че Йоханес Томасиус счита това за измама, ако би сторил
това, той би сгрешил напълно. Единствено правилното настроение спрямо това положение е, той да си каже, че сега не може още да знае, доколко това е измама или действителност. Той не знае, дали това, което
му се представя в образите, е една външна духовна действителност, ако
щете, дали то е това, което е записано в Акашовите летописи - или дали
той е разширил своето собствено себе и го е превърнал в един свят. То
може да бъде и двете положения и той трябва да приеме че е така. Това,
което му липсва, е дарбата да различава между духовната действителност и образното съзнание. Това трябва да си каже той. И едва от момента, когато настъпва деваканическото съзнание, когато Йоханес Томасиус
изживява духовна действителност, когато в Девакана възприема духовната действителност на едно същество, което познава на физическото
поле - Мария -, тогава той отново може да хвърля поглед назад и да различи действителността от чистите образи на съзнанието. Така следователно вие можете да видите, че в течение на своето езотерично развитие
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човекът може да мине и трябва да мине през един стадий, когато е заобиколен от образи, когато обаче не притежава никаква способност да
различава това, което се изявява чрез образи като истинска духовна действителност, от това, което е само образи. Естествено в образите от розенкройцерската драма е доказана изявата на истински духовни действителности. Например това, което се показва като професор Капезиус, е
истинският образ, който е записан в Акашовите летописи от младостта
на Капезиус /а това, което се показва като доктор Щрадер, е истинският
образ, който е записан от старостта на Щрадер/. В драмата те са представени като действителни; само че Йоханес Томасиус не знае, че тези образи са действителни.
Този стадий, през който минава посвещаваният, през него са минали човешките същества през време на старото Лунно съзнание, само че на една по-ниска, съноподобна степен - така щото беше невъзможно да се яви
тази способност на различаване. Следователно едва по-късно започва да
действува способността за различаване на нещата и човек трябва напълно да се запознае с това, което току що казах. Нека запомним това, че ясновидецът се вживява в един вид образно съзнание. Обаче през време на
стария Лунен период образите, които се явяваха, бяха главно нещо съвършено различно от предметите на нашето земно съзнание; такива са
те и при начинающето ясновиждане. При действителното начинаещо ясновиждане ясновидецът съвсем не вижда първо външни духовни същества: той вижда образа. И ние трябва да се запитаме: Какво означават тези образи, които възникват там? Видите ли, на първата степен на ясновиждането това съвсем не са изрази за външни духовни същества: той
вижда образи. И ние трябва да се запитаме: Какво означават тези образи,
които възникват там? Видите ли, на първата степен на ясновиждането
това съвсем не са изрази за външни действителни духовни същества, а
това, което се явява първо е - ако мога така да се изразя - един вид органическо съзнание; то е едно образно представяне, едно прожектиране
навън в пространството на това, което става в самия наш организъм. И
когато ясновидецът започва да развива в себе си силите, тогава той може
- за да посочим сега един действителен пример - да чувствува така, като
че възприема далече вън в пространството две ярко светещи кълба. Ако
ясновидецът би казал сега: Там вън се намират накъде две същества, той
по всяка вероятност би си представил нещо погрешно. Във всеки случай
в начало това не е правилното състояние на нещата; то ще бъде нещо съвършено друго. То ще бъде така, че ясновидството прожектира навън
сили в пространството, които работят в самия него, и възприема две
кълба. А тези две кълба могат да представляват например това, което работи в астралното тяло на ясновидеца и произвежда вътрешно силата на
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виждането в неговите две очи. Тази сила на виждането може да се прожектира за него навън във формата на две кълба. Следователно всъщност това са вътрешни сили, които се представят като намиращи се вън
явления на астралното пространство. Най-голямата възможна измама би
била тази, когато някой би считал това за някаква проява на външни духовни същества. Още по-погрешно е, когато отначало някой постига
чрез някакви средства - да речем - да чува гласове и да тълкува тези гласове като вдъхновения отвън. Това е най-погрешното, в което човек може да изпадне. То едва ли би могло да бъде нещо друго, освен едно ехо
от един вътрешен процес. И докато по правило това, което се явява като
цветни образи, като формени образи, представлява почти чисти процеси
на собствената вътрешност, по правило гласовете се празна работа, нещо несъществено, което става в душата. И най-добре е, когато всеки,
който започва да възприема гласове, да храни отначало най-голямо недоверие към съдържанието на тези гласове. Както виждате, началото на
това образно възприятие трябва при всички обстоятелства да се приема
с голяма предпазливост. То е един вид органическо съзнание, едно прожектираме навън в пространството на собствената вътрешност. Но като
нещо съвършено нормално това съзнание е съществувало през време на
старото Лунно развитие като такова органическо съзнание Самите хора
на старата Луна едва ли са възприемали и нещо друго освен това, което
тогава е ставало в тях.
Аз съм припомнял важните думи, които Гьоте е казал: Окото е образувано от светлината за светлината. Тези думи трябва да се разбират много
дълбоко. Всички органи, които човек притежава, са образувани чрез силите на заобикалящия го свят, от този заобикалящ го свят. И повърхностна философия е тази, който подчертава само една страна на истината,
когато се казва: Без окото човекът не би възприемал никаква светлина.
Защото другата важна страна на истината е тази: Без светлина никога не
бе могло да се развие едно око и също така без звук не би могло да се
развие никакво ухо. От една по-дълбока гледна точка всеки кантианизъм
е една повърхностност, защото той дава само едната страна на истината.
Светлината, която протъкава и изпълва със своите вълни пространството
на вселената, е причината за очните органи. През време на старата Лунна епоха главната работа на Съществата, които са взели участие в развитието на нашите светове, е била изграждането на органите. Първо трябва
да бъдат изградени органите и след това те могат да възприемат. Нашето
сегашно предметно съзнание се основава на това, че първо са били изградени органите. Като чисто физични органи нашите сетивни органи са
били изградени още през време на старата Сатурнова епоха; окото е било изградено като една "камера обскура", каквато използуват фотогра93

фите. Нашите сетивни органи са съставени според законите на физиката.
Но такива физични апарати не могат да възприемат. През време на старата Лунна епоха тези органи са били овътрешнени. Следователно, когато разглеждаме окото, трябва да кажем: На стария Сатурн то е било така
изградено, че е било най-много един физичен апарат; за Лунната степен
чрез падащата отвън светлина то е било преобразувано в един възприемателен орган, в един орган на съзнанието. Същественото в онази дейност, която е била извършена през време на старото Лунно състояние, е,
че органите така да се каже са изтеглени навън от съществата. През време на Земната работа същественото е, че например светлината действува
върху растенията, подържа развитието на растенията. Ние виждаме резултатът от това действие на светлината във външната растителност.
Светлината не е действувала по този начин на Старата Луна; тя е изтеглила органите навън. И това, което човекът е възприемал тогава, е било
тази работа над неговите органи. Следователно това е било едно възприемане на образи, които обаче изглеждали като че изпълват мировото
пространство. В действителност те не са били нищо друго освен изрази
за работата на елементарното съществуване над органите на човека. Как
се е образувал той самият, как от самото му същество така да се каже са
се развили възприемащите очи, тази работа над самия него, неговото
собствено развитие, това е възприемал човекът през време на старата
Лунна епоха. Така за него външният свят е бил един вътрешен свят, защото целият външен свят е работел над неговата вътрешност. И за себе
си той не е различавал външното от вътрешното. Той съвсем не е възприемал Слънцето като нещо външно. Тогавашният човек не е отделял
Слънцето от себе си, а е чувствувал в себе си развитието на своите очи.
и това работещо развитие на неговите очи за него се е разпростирало навън и се е превръщало в едно образно възприятие, което е изпълвало
пространството. Това е било за него възприятието на Слънцето, но това
възприятие е било един вътрешен процес. Това е било характерното за
старото Лунно съзнание, че човекът е възприемал около себе си един
свят от образи; но образи са означавали едно вътрешно развитие, едно
вътрешно изграждане на душевното съществуване. Така Лунният човек
е бил включен в астралния свят, чувствувал е своето собствено развитие
като един външен свят. Днес възприемането на това вътрешно развитие
като външен свят, при което човек не би могъл да различи образите, които той възприема като отражение на своето собствено развитие, би било една болест. През време на старото лунно съзнание то е било нещо
нормално. Така например работата на онези Същества, които по-късно
станаха Елохими, той е възприемал в своето собствено същество. Както
например днес бихте възприемали нашата кръв да тече във вас, така е
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възприемал човекът дейността на тези Елохими. Това е било в самия
него, но се отразявало само във външни образи. Това е било единствено
възможното съзнание на старата Луна. Защото това, което става на нашата Земя, трябва да бъде в хармония с целия Космос. Едно такова
съзнание, каквото днес човекът има на Земята, с различаване на вътрешното от външното, с това възприятие, че вън се намират действителни
предмети и че наред с това ние сме една вътрешност, такова едно съзнание изискваше, щото цялото развитие от старата Луна да премине към
Земята, да настъпи една съвършено друга форма на деление в нашата
космическа система. Например отделянето на Луната от Земята, каквото
то днес съществува, не е съществувало през време на старата Луна.
Това, което наричаме старата Луна, трябва да си го представите така, че
днешната Луна и Земята са образовали едно цяло. С това всички други
планети включително и Слънцето са били съвсем различно устроени. И
при условията, които тогава са съществували, можеше да се развие само
едно такова образно съзнание. Едва след като целият Космос, който принадлежи към нас, е приел формата, която има като заобикалящ Земята
свят, можа да се развие предметното съзнание, каквото го имаме ние
днес. Следователно трябва да кажем: Такова едно съзнание, каквото човекът има като земно съзнание, е било запазено за него за Земната епоха.
И не само човекът не е имал такова съзнание: не са го имали и всички
други Същества, които описахме като принадлежащи на тези или онази
йерархии. Би било твърде повърхностно, ако бихме си представили, понеже например Ангелите са минали на старата Луна своята човешка степен на развитие, че поради това то е трябвало да имат на старата Луна
едно такова съзнание, каквото днес човеците имат на Земята. Те не са
имали такова съзнание и това ги отличава от човека, че те са минали
своето човешко развитие с едно друго съзнание. Никога не става едно
пряко повторение на това, което вече е съществувало. Всичко, което
представлява един момент на развитието, става само веднъж и те става,
за да съществува, а не за да повтаря нещо друго. Следователно, за да може да се роди веднъж това състояние на съзнанието, което днес наричаме съзнание на земния човек, бяха необходими всички процеси, които са
произвели тази Земя, беше необходим човекът като човек. И невъзможно беше земният човек, земните същества да развият едно такова съзнание на предишните степени на развитието. Когато пред нас застава един
предмет, той се намира тогава вън от нас, явява ни се като същество вън
от нас. Всяко предишно съзнание на съществата, за които можем да
говорим, е такова, че то не прави разлика между вътрешно и външно, че
би било безсмислие да се каже: на нас ни се явява нещо, което се намира
вън от нас. Това не можеха да кажат и Елохимите; то не съществуваше и
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за тях. Те можеха само да кажат: Ние живеем и тъчем във Вселената;
ние творим, и в творението възприемаме това наше творчество. Пред нас
не стоят предмети; пред нас не се явяват предмети. Този факт, които се
съдържа в изречението: "Пред нас се явяват предмети", "Същества се изразяват в една външна пространствена форма, от която ние сме отделени, тя стои пред нас и, този факт, който се съдържа в това изречение,
настъпва и за Елохимите едва през време на Земната епоха. Когато на
старата Луна тези Елохими са чувствували, че тъкат и действуват в
светлината, която се е разливала от Слънцето върху Луната, те можели
да си кажат: Ние се чувствуваме вътре в тази Светлина; ние чувствуваме
как заедно с тази Светлина се потопяваме в съществата, които живеят
като човеци върху стара Луна; ние пробягваме някакси пространството
заедно с тази Светлина. Но те не биха могли да кажат: Ние виждаме тази
Светлина вън от нас. Такова положение не е съществувало през време на
старото Лунно състояние; това е било един съвършено нов земен факт.
Когато на определена степен на развитието в Генезиса срещаме величествените думи: "И рекоха Елохимите: Да бъде Светлина", към това трябва да се прибави един нов факт: че те не се чувствуват само да се разливат заедно със светлината, а светлината се отразява към тях от
предметите, че предметите им се явяват отвън. Авторът на Генезиса /Битието/ изразява това, като към думите: "И рекоха Елохимите: Да бъде
Светлина"! прибавя: "И Елохимите видяха Светлината". Да, в този документ не е записано нищо ненужно; това не е една фраза, там нищо не е
само фраза. И желателно би било, между другите неща, които хората биха могли да научат от този документ, да научат също и това: да не прибавят в своето писане нищо, което да не бъде пълносочно съдържание,
да не пишат нищо, което да бъде само една фраза. Авторът на Генезиса
не е написал нищо ненужно, нищо, което в еснафски смисъл може да бъде само едно украшение, за да прибавят и нещо красиво към създаването
на Светлината. Той не е искал да каже нещо подобно, като думите: Да,
ние виждаме светлината и сме доволни от себе си, че добре сме я
направили. Не се явява нещо ново, това е важното, което е казано с това
малко изречение. Но казано е и нещо повече. Там не е писано само: "И
Елохимите видяха Светлината", а: "Те видяха, че това беше хубаво - или
добро - "Правя забележката, че в еврейския език не се прави такава разлика между "красиво" и "добро", както днес. Същата дума означава и
"красиво" и "добро". Но какво се разбира с това, което е наречено красиво или добро? Смисълът, който се крие тук, още прозвучава в древния
санскритски език, а даже и в германския език. Думата красиво обхваща
всички думи, които във всички езици означават, че нещо вътрешно, нещо духовно се явява в една външен образ. Да бъде нещо "красиво", това
96

значи: нещо вътрешно се изявява външно. И днес още ние свързваме най-добрата представа с думата "красота", когато се придържаме към това,
че в "красивия" предмет една вътрешна духовна същност се представя
като на повърхността във физически образ. Ние наричаме нещо "красиво", когато така да се каже виждаме да прозира духовното във външно
сетивното. Кога една мраморна скулптура е "красива"? Когато в своята
външна форма тя събужда илюзията: в нея живее духовното. Проявата
на духовното чрез външното, това е красивото, /Българската дума "хубаво" изразява до известна степен смисъла на еврейската дума, тъй като тя
означава едновременно "красиво" и "добро". Бел. на преводача./ Така
следователно ние можем да кажем, когато срещаме в Генезиса думите:
"Елохимите видяха Светлината", че в това се посочва това, което е специфично за Земното развитие, но че и това, което по-рано е можело да
се изживее само субективно, сега се явява отвън; че духът се представя в
своето външно явление. Следователно думите, които обикновено са преведени: "И Елохимите погледнаха Светлината и видяха, че тя беше
добра", ние можем да ги изразим така: "И Елохимите изживяха /изпитаха/ съзнанието, че това, в което по-рано те се чувствуваха, застана
пред тях като нещо външно; и в това явление те изживява, че Духът стоеше зад него и се изразяваше във външното",- защото това се крие зад
думата: че то беше "добро" /хубаво/. Вие най-добре ще разберете такъв
един документ като Генезиса едва тогава, когато никъде не ще търсете
някакво запълваме с думи, а навсякъде ще търсите да откриете тайните,
които действително се крият зад думите. Тогава вашето изследване вие
ще напредвате; в противен случай цял куп обяснения не са нищо друго
освен обикновено филистерство.
Но нека отидем по-нататък. Видяхме, че характерното за Лунното състояние може да се роди само благодарение на това, че Слънцето се отдели
от Луната. Видяхме след това, че се яви необходимостта през време на
Земното развитие отново Слънцето да се отдели от Земята; че така да се
каже за живота на това, което има съзнание, е необходима една двойственост. Трябваше да настъпи едно отделяне на Земното. Но такова едно
отделяне, такова едно излизане е свързано и с нещо друго. То е свързано
с това, че елементарните състояния в това, което става Луна, и в това,
което става Слънце, така да се каже изменят своята природа, стават нещо друго. Когато разглеждате дневното Слънце също само физически,
вие трябва да си кажете: Състоянията, които имаме на Земята и които
наричаме твърдо и течно, не трябва да ги търсим на физическото Слънце. Най-много ще можете да кажете, че материята на Слънцето стига до
газообразното състояние. Така вижда Слънцето и нашата физика. Такова
едно разграничение става въобще при разделянето на това, което по97

рано е било едно единство. Видяхме, че Земното естество се развива
така, че става един вид сгъстяване надолу от топлинното състояние до
това, което представлява елементарното състояние нагоре от топлината:
светлинният етер, звуковия етер. жизнения етер. Но у това, което излиза
като Слънчево естество, не трябва да предполагаме същото нещо. Напротив трябва да кажем: Като първо най-тънко състояние имаме онова,
което включва в себе си и произвежда живота; после това, което можем
да наречем числов или звуков етер, после светлинния етер и след това
топлинен етер; след това имаме въздух или газообразно състояние, водно или течно състояние и земно или твърдо състояние. Това са седемте
състояния на елементарното съществуване. В областта на земното ние
ще можем да търсим главно това, което отива до топлинното състояние.
Топлината прониква нашата Земя; докато за светлинния етер трябва да
кажем, че Земята го притежава дотолкова, доколкото в земния живот
участвуват Съществата от окръжността, ако щете можете да кажете - небесните тела от окръжността. Светлината лъчезари от Слънцето към
Земята, Когато бихме искали така да се каже да локализираме трите повисши елементарни състояния - светлинния етер, звуковия етер, жизнения етер -, тогава би трябвало да кажем: тях ние трябва да търсим по
местонахождението повече в Слънчевото естество; обаче топлината е
разпределена върху двете, върху Земята и върху Слънцето. На Слънцето
ние ще поставим повече естеството на Светлината, на духовния звук и
на живота. Това, което произвежда живота, трябва да го търсим повече
на Слънцето. За първи път това слънчево естество се е отделило през
време на старата Лунна епоха. Тогава, през време на старата Лунна епоха, Светлината е действувала първо, обаче не като светлина. Аз вече
казах, че изречението, което се намира в Генезиса: "И Елохимите видяха
Светлината", това изречение би било невъзможно да бъде произнесено
по отношение развитието на Лунната епоха. Там би трябвало да се каже:
И Елохимите тъчаха през пространството със светлината, бяха вътре в
светлината, но не я видяха. Както например днес някой би плувал във
водата и всъщност не би виждал водата, а се движи напред в нея, така и
светлината не е била виждана, а е била носител на работата в космическото пространство. С развитието на Земята започна да се явява светлината, да бъде отразявана от предметите. Това, което съществуваше в светлината през време на старата Лунна епоха, за него беше твърде естествено, че през време на Земното развитие трябваше да се получи едно повисше състояние. Трябва следователно да очакваме, щото това, което съществуваше за светлината през време на старото Лунно развитие, то да
съществува през време на Земното развитие за звуковия етер. С други
думи: През време на Земното развитие със звуковия етер става същото,
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което през време на Лунното развитие стана за светлината. Това би трябвало да бъде причина, щото за Елохимите това, което наричаме духовен
звук, да не бъде възприемаемо както светлината в нейното отражение.
Следователно, ако Генезисът би искал да ни покаже, че развитието напредва от действеността на светлинния етер към тази на звуковия етер,
тогава то би трябвало да ни каже: "И Елохимите гледаха в развитието на
Земята Светлината и видяха, че тя бе добро", но сега не би трябвало да
продължи по същия начин: "През време на тази фаза Елохимите възприемаха звуковия етер", а би трябвало да каже: "Те живееха и тъчаха в този звуков етер". Тогава за така наречения ден втори на сътворението не
би могло да се каже, че Елохимите възприемаха онова възбуждане, което разделя материята по посока нагоре и надолу, тук за тази работа на
Елохимите не би могло да се каже например: Те я възприемат, имат възприятие за нея, виждат я, а тази дума за възприемане и проявяване на
красота би трябвало да бъде изпусната; тогава то би отговаряло на това,
което констатираме чрез Духовната наука. Следователно ясновидецът,
който е написал Генезиса, би трябвало да изостави на втория ден на сътворението изречението: "И Елохимите видяха.....". Вземете Битието /Генезиса разказва за сътворението/. Там е писано за първия ден: И Елохимите видяха Светлината и видяха, че тя бе добро /хубаво, красиво/. За
втория ден на сътворението ще намерите изразено в обикновените преводи на Библията, след изтичането на първия ден на сътворението - "И
рече Бог: Да бъде едно разширение посред водите и да стане разделение
между водите... и стана така. И нарече Бог разширението /твърдта, в
други преводи/ небе... И стана вечер, стана утро, ден втори. "А онова
изречение, което се намира, в описанието за първия ден, не се споменава
вече за втория ден. Генезисът разказва така, както трябва да изискваме
от него според това, което можем да констатираме от гледището на
Духовната наука. Тук отново имате едно такова кръстовище, с което
тълкувателите от 19-я век не са могли никак да се справят. Имало е
тълкуватели, които са казвали: Но що е това, каква е причината, че вторият ден не се произнася това изречение? навярно писателят го е забравил. От Генезиса хората би трябвало да се научат, че те не само не
трябва да прибавят нищо, което не принадлежи там, но и да не отнемат
нищо, което му принадлежи. Авторът на Генезиса не е забравил нищо.
Има най-дълбока причина, щото за втория ден на сътворението тези думи да не стоят там. Това отново е един такъв факт, какъвто споменах вече много, който ни изпълва с едно такова чувство на удивление и благоговение, когато вникваме в един такъв древен документ, какъвто е
Генезисът. Ние бихме могли да научим много неща от тези древни
писатели, които действително не се нуждаели да полагат никаква клетва
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за това, но от само себе си са следвали принципа, "да не прибавят нищо
и да не изпускат нищо от това, което са познали като истина." те са били
дълбоко проникнати от това, че всяка дума трябва да бъде свещена за
нас, всяка дума, която стой там, и че ние ме трябва да изпускаме нищо
от необходимото.
С това ние разбрахме така да се каже из вътрешни основи композицията
на тези така наречени ден първи и втори на сътворението. Онзи, който
чрез духовното изследване разкрива, какво се крие зад небето, и след това отваря Библията, казва: Би било чудесно, твърде чудесно, ако тези
тънкости, които могат да бъдат намерени чрез едно съвестно духовно
изследване, бихме ги намерили и при древния ясновидец, който е работил върху Генезиса. И когато този поразяващ факт се потвърди, той изпитва едно чудно чувство; едно чувство, което би трябвало да изпълни
човешката душа, за да почувствуват те отношението, свещеността, която
живее в този древен документ, който познаваме под името Генезис или
Битие /Сътворение на света/.
СКАЗКА ДЕВЕТА
В течение на тези сказки ние си съставихме един образ за вливането на
предишни подготвителни състояния от старото Сатурнова, Слънчева и
Лунна епоха в нашето Земно развитие. Естествено трябва да имаме
предвид, че същественото, което може да ни интересува при цялото това
Земно развитие, е образоването на самия човек. Знаем, че първенецът в
цялата наша планетарна еволюция е човекът. Когато хвърлим поглед
върху старото Сатурново съществуване, ние се натъкваме на това, че
през време на това тъкане от топлина съществува само първата заложба
на физическото човешко тяло и че от всичко онова, което иначе ни заобикаля и днес, което намираме като животинско, растително и минерално царство, не е съществувало още нищо. Тези царства се прибавиха
едва в последствие към човешкото царство. Ето защо ще трябва да запитаме: Как по-точно стои въпросът с развитието на човека през време
на Земното развитие в смисъла на това, което ни разказва Генезисът?
Ние ще видим вече в течение на сказките, че се потвърждава всичко
това, което днес можем да добием от самата духовно-научни изследвания. Когато разглеждаме Генезисът така повърхностно, би могло да
изглежда, като че човекът е бил така да се каже като изстрелян из пистолет в така наречения ден шести на сътворението, и се явява внезапно. Но
ние знаем, че човекът е най-важното, че другите царства са един вид отпадъци от човешкото развитие. Ето защо трябва да ни интересува въпросът: Как стои въпросът с човека в дните на сътворението, които са
предходила шестия ден? Къде трябва да търсим там човека? Ако раз100

витието на Земята представлява един вид повторение на Сатурн, на
Слънцето, на Луната, трябва да се предположи, че преди всички други
неща се повтаря човешкото развитие, че не трябва да търсим човека едва
на шестия ден на сътворението, а още по-рано. Как се обяснява това
привидно противоречие, че Генезисът не говори по-рано за човека. Тук
трябва да се обърне внимание на едно нещо. Там, където започва да се
говори за човешкото развитие, Генезисът говори за Адам и в известен
смисъл в древния свещенически език на Евреите изразът "Адам" съвпада
с нашия израз "Човекът". Но ние трябва да разбираме по-точно този израз "Адам". В душата на един древноеврейски мъдрец той е предизвиквал една представа, която на наш език бихме могли да предадем приблизително с думата "земният". Следователно човекът като такъв е едно
земно същество, той е увенчанието на цялото Земно развитие, това, което накрая се получава като плод на Земното развитие. Но всичко, което
накрая се събира и проявява в плода, съществува още от по-рано в цялото същество на растението /ако искаме да говорим образно/. Ние не ще
намерим човека в предидущите дни на сътворението, ако не си изясним,
че в действителност не физическото естество на човека предхожда духовно-душевното, а обратно, духовно-душевното предхожда физическото. Това, което днес имаме като физически земен човек пред нас, което
наричаме първо човек, трябва да си го представим приблизително така,
като че бихме имали малко количество вода, което чрез изстудяване
правим да се превърне в лед. Както водата се втвърдява и превръща в
лед, така приблизително трябва да си представим в шестия ден на сътворението душевно-духовния човек втвърдяващ се, един вид сгъстяващ се
и превръщаш се в земния човек чрез действието на Елохимите. Следователно преминаването към шестия ден на сътворението е един вид втвърдяване на духовно-душевния човек и превръщането му в твърдия земен
човек. Много естествено, ние не ще намерим човека в предидущите така
наречени дни на сътворението в областта на онова, което първо се изразява свръхсетивно като физически отпадъци или като закони на физическите отпадъци, но ние трябва да търсим по-рано човека в едно духовно-душевно състояние. Следователно, когато в смисъла на Генезиса говорим за това, че в първия ден съществуваше вътрешно раздвижваното
и външно изявяващото /небето и земята в обикновения превод/, ние не
трябва да търсим за този първи ден на сътворението човека в земното, а
в окръжността на Земята като духовно-душевно същество. Трябва да
кажем: Неговото земно съществуване се подготвя като духовно-душевно
същество. Днес аз искам да свържа резултатите на духовно-научното изследване с Генезиса.
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Кое се подготвя в най-първата заложба на човека, когато Генезисът ни
съобщава, че чрез космическото мислене се раждат двата комплекса вътрешно раздвижващото се и външно-изживяващото се, когато Духът
на Елохимите тъче, пронизва с топлина тези комплекси, какво се подготвя там от човека? Това, което можем да наречем Сетивна душа в смисъла на нашите днешни обяснения в областта на Духовната наука: това,
което днес трябва да считаме като нещо вътрешно, то се подготвя в смисъла на Генезиса в така наречения ден първи на сътворението до момента когато се казва: Да бъде Светлина, и бе Светлина. Вътре във всичко
това се намира така да се каже в духовната окръжност като духовно-душевно естество на човека Сетивната душа. Следователно, за да се изясним , ще кажем: Ние търсим в окръжността на Земята първо Сетивната
душа и я поставяме на мястото, което обикновено е наречено ден първи
на сътворението. Следователно там, където в окръжността на Земята
Елохимите и техните служащи Същества разгръщат тяхната работа; там,
където тъче една духовно-душевна същност, там - както днес например
облаците в атмосферата - трябва да виждаме ние неща душевно-духовно
от човека в тази духовно-душевна атмосфера, където тъче една духовнодушевна същност; а именно първо Сетивната душа на човека. След това
развитието на човека напредва и когато го проследяваме по-нататък, ние
трябва да търсим това, което наричаме Разсъдъчна или Чувствуваща
душа. Сетивната душа преминава към Разсъдъчната или Чувствуваща
душа. И ние имаме в окръжността на Земята това един вид душевно изтънчване на Сетивната душа в Разсъдъчна или Чувствуваща душа във
втория от така наречените дни на сътворението. Следователно там, където в Земното развитие се явява звуковият етер, където горните маси на
материята се отделят от долните, там на горната сфера принадлежи, тъчащ в нея, един човек, който първо съществува в неговите заложби като
Сетивна душа и Разсъдъчна или Чувствуваща душа. Като трети момент
трябва да си представим след това преминаването на човека до Съзнателната душа, така щото целият процес, който ни описва Генезисът, трябва да си го представим така, че в този ден трети на сътворението долу
на Земята чрез действието на жизнения етер се развива зелената растителност, растителното царство - както описахме това - във формата на
видове. Земята докарва из себе си - разбира се само така, че това може
да бъде възприето само по свръхсетивен начин - основата на растителния живот, а горе в етера тъче това, което можем да наречем Съзнателна
душа във връзка със Сетивната душа и с Разсъдъчната или Чувствуваща
душа. Така тъче в окръжността на Земното развитие душевно-духовният
човек. Той се намира един вид в субстанцията на различните духовни
същества. До тогава той няма всъщност никакъв самостоятелен живот,
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никакво самостоятелно съществуване. Това е така, като че той се образуваше като орган на Елохимите, на Архаите и т.н., в чиито тела бе съществувал като техен член. Ето защо естествено е, че ни се разказва за тези
Същества - защото само те са всъщност индивидуалности през това време на Земното развитие -, защото със съдбата на тези Същества ни се
описва и съдбата на човешката заложба. Но, ако човекът действително
трябваше някога да стъпи на Земята и да я насели, трябва - както лесно
можете да си представите това - да настъпи нещо, което можем да наречем едно постепенно сгъстяване, втвърдяване на човека. Това душевнодуховно естество трябва постепенно да се облече в едно тяло. Следователно накрая на това, което в Библията е описано като ден трети не
сътворението, ние имаме един душевно-духовен човек в неговата заложба, така както днес говорим за Съзнателната душа, Разсъдъчната или
Чувствуваща душа и Сетивната душа. Всичко това трябва един вид да се
облече в една външна дреха. Сред тези духовно-душевни сфери човекът
трябва да приеме първо дрехата на астралното тяло.
Нека се опитаме да си представим, що казваме с това: Сега, след този
трети ден да сътворението човекът трябва да се облече с астралното тяло. Къде у човека в днешния живот имаме неговото астрално тяло така
да се каже отделено пред нас, щото да можем да изследваме неговите
закони? Ние имаме това астрално тяло отделено, макар и в една съвършено друга форма, отколкото тази във времето, за което ни говори Генезисът, ние имаме това астрално тяло на човека отделено през времето,
когато той спи. Тогава то изостава физическото тяло и етерното тяло в
леглото и човекът съществува тогава само в астралното тяло, в което се
намира неговият Аз. Спомнете си сега за някои неща, които съм ви казал
през миналите години върху особения живот на това астрално тяло в
спящото състояние. Спомнете и това, което можете да намерите по този
въпрос и в моята книга "Тайната наука". Тогава ще си кажете: Когато това астрално тяло е излязло от физическото и етерното тяло, тогава започват да се образуват връзки, един вид течения от това астрално тяло
насочени към окръжаващия космически свят. Когато сутринта отново се
връщате от спящото състояние към будното състояние, вие сте всмукали
така да се каже през време на спящото състояние укрепващите сили от
целия Космос. В известно отношение през време на нощта вашето астрално тяло е било включено чрез неговите течения в целия окръжаващ
Космос. То е било във връзка с всички планетарни същества, които принадлежат към нашата Земя. То е изпращало своите течения към Меркурий, Марс, Юпитер и т.н., а в тази планетарни същества се намират укрепващите сили, които изпращат в астралното тяло това, от което ние се
нуждаем, за да можем при нашето завръщане във физическото и етерно
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тяло да продължим будното състояние. През нощта нашето астрално тяло е един вид разлято и разширено до едно мирово съществуване. При
заспиването на човека ясновидското съзнание вижда как в известно отношение астралното тяло се излъчва от физическото тяло. Естествено
това е един неточен израз. Астралното тяло се обвива около физическото като една спирала; то виси като един спираловиден облак. Но това,
което се вижда тук, е само начало на теченията, които се образуват от
това астрално тяло. Фактически те излизат навън в мировото пространство и черпят сили, пропиват се със силите на планетите. И когато някой
би искал да ви каже, че астралното тяло е това, което грубото ясновидство вижда да виси като един облак в съседство на физическото тяло, той
съвсем не ви казва истината; защото това астрално тяло е разлято над
цялата наша слънчева система през нощта. То е така да се каже във връзка с планетарните същества през време на спящото състояние. Ето защо
ние говорим за едно "астрално" /звездно/ тяло. Всички други обяснения
на израза "астрално" тяло, който е бил създаден през Средновековието,
не са правилни. Ние говорим за "астрално" тяло поради това, защото
през време на спящото състояние на човека то се намира в един вид вътрешна връзка със звездите, с астралния свят, защото почива в него, защото приема в себе си неговите сили. Когато вземете под внимание това
състояние на нещата,което е достъпно и днес за ясновидското изследване, вие ще си кажете: Но тогава и първите течения, които са образували това астрално тяло, би трябвало да се влеят в човека от звездния свят.
Следователно при Земното развитие този звезден свят трябваше да съществува. Следователно, когато казваме: В така наречения ден четвърти
на сътворението това, което беше духовно-душевно естество на човека,
се облече със законите и силите на астралното тяло, тогава в този ден
четвърти на сътворението звездите /астра/ трябва да са развивали своята
дейност в окръжността на Земята. Когато в така наречения ден четвърти
на сътворението ни се описва това, което можем да наречем "астралното
тяло на човека се образува с неговите закони", Генезисът парализира
много правилно това обличане на човешкото същество с астралното тяло, когато това човешко същество все още плува в духовната или астралната окръжност на Земята, с дейността на звездния свят, който принадлежи на нашата Земя. Следователно и тук в разказа на Генезиса се
крие един дълбок смисъл, който е в пълно съгласие с това, което днес
ясновидското изследване може да ни каже за съвременния човек. Ние
ще видим още, че все пак в онова време, за което ни говори Генезисът,
това астрално тяло не е била такова, каквото е нашето днешно астрално
тяло през нощта. Обаче неговите закони са били същите. Това, което се
е развивало в него като дейност, е било същото. Следователно ще трябва
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да очакваме, щото за следващото време, което Генезисът нарича ден пети на сътворението, да настъпи едно по-нататъшно сгъстяване, втвърдяване на човека. Човекът остава все още едно свръхсетивно ефирно
същество; но настъпва едно по-нататъшно сгъстяване сред етерното.
Човекът все още не докосва Земята; той все още принадлежи така да се
каже на повече духовно-етерната окръжаваща среда на Земята. И тук
ние засягаме нещо, което е извънредно важно да бъде разбрано за цялото развитие на човека, във връзка със Земята. Когато насочим поглед
върху най-близкото до човека царство, върху животинското царство, тогава можем да си зададем въпроса, който вече често сме засягали: Защо
тези животни са станали всъщност животни и защо човекът е станал
човек? Че човекът се е развие първо от животните, както грубата материалистична представа фантазира днес, това не може да допусне даже
един повърхностен абстрактен разум, ако той действително разбира себе
си. Не когато разглеждаме процеса развиват се във времето, когато насочил така да се каже поглед върху Земното развитие, ние трябва все пак
да кажем: Преди човекът да се яви видимо като земно същество, явили
са се животните като такива. За да може човекът да стане човек на Земята, за това беше необходимо, той да намери подходящите земни условия за неговото сгъстяване. Представете си, че човекът би станал едно
земно същество през времето, което е наречено ден пети на сътворението, представете си че той би станал едно земно същество тогава, каквото
той е днес, т.е. би станал така сгъстен, че да може да бъде наречен едно
земно същество, какво би се случило тогава? Ако още тогава човекът би
слязъл така да се каже в гъстото земно съществуване, той не би могъл да
стане формата и съществото, което е станал; защото тогава земните условия не бяха още назрели, за да дадат на човека тази форма. Човекът
трябваше да чака в духовната област и трябваше да изостави Земното
развитие на самото себе си, защото то не можеше още да му даде условията за земното съществуване. Той трябваше първо да узрее в една
духовна-душевна, в една етерна сфера. Ако не би изчакал със своето
сливане на Земята, той неминуемо би бил облечен с една животинска
форма. Животните са станали животни затова, защото душевно-духовната същност, видовата душа на тези животински форми е слязло долу, когато Земята не е била още узряла, не можело още да даде условията, които бяха необходими за човешката земна форма. Човекът трябваше да
чака горе в духовната област. Това, което е станало животно, по отношение на човешкото развитие то е слязло преждевременно долу. В онова
време, което Генезисът нарича пети ден на сътворението, Земята беше
изпълнена с въздух и вода. Човекът не трябваше да слезе и да си образува в тази среда едно земно тяло. Животинските същества, видовете души
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на животните, които са слезли, станаха същества на въздуха, същества
на водата. Следователно докато определени видове души се облякоха в
едно тяло, което бе взето от условията на атмосферата, на течното
/водното/ вещество, човекът трябваше да чака в духовната област, за да
може по-късно да приеме своята човешка форма. Генезисът разказва целия процес извънредно остроумно. Какво би станало следователно, ако
човекът би слязъл в гъстата материя още например в петия ден на
сътворението? Тогава на неговата физическа човешка форма не би могло да бъде дадена онази сила, която тя може да получи благодарение на
факта, че Елохимите се издигнаха до своето единство. Ние вече говорихме за това издигане до единство и казахме, че Генезисът ни описва по
един чудесен начин това, като по-рано говори само за Елохимите и след
това говори за Явех-Елохим. Ние охарактеризирахме същността на Елохимите са това, че казахме: Те тъчаха в топлинния елемент. Топлината
беше техният елемент, един вид тяхно тяло, чрез което те се изявяваха
непосредствено. Когато накрая на онзи ход на развитието, който ни е
описан от Генезиса, Елохимите се развиха по-нататък така, че можем да
говорим за едно единно съзнание, за един Явех-Елохим, тогава се получи една промяна със същността на тези Елохими. И тази промяна е в същата линия, в която е и промяната на останалите Същества на йерархиите. Спомнете си, че говорихме - например - за тялото на Престолите.
Казахме, че в началото на нашето планетарно съществуване това тяло бе
пожертвувано, за да се създаде топлинният елемент на стария Сатурн.
По-нататък казахме, че трябва да търсим тялото на Престолите: през
време на старото Слънце във въздушния елемент, през време на старата
Луна в течния или воден елемент и през време на нашата Земна епоха в
земния или твърд елемент. Този беше така да се каже напредъкът на
Престолите, че те се издигнаха, като все повече и повече втвърдяваха
своята същност от топлинното състояние до земното или твърдо състояние. Нека сега се запитаме: щом Елохимите минават през един такъв
напредък, щом като отплата за тяхното творение те трябваше да се издигнат с една степен по-горе, какво трябваше да стане с тях в това отношение?
Съобразно царуващата закономерност, те трябваше да напреднат до
следващото сгъстяване. Напълно по същата закономерност, по която в
прадревни времена при преминаването от стария Сатурн към старото
Слънце Престолите бяха напреднали от топлинния елемент до въздухообразния елемент, трябва да очакваме, щото там, където Елохимите достигнаха своето единно съзнание, те да напреднат и по отношение на тяхното външно проявление, по отношение на тяхното тъкане в едно тяло,
от топлинния елемент към въздухообразния елемент. Но не беше такъв
106

случаят още при петия ден на сътворението, а това стане едва на края на
онази линия на развитието, за която ни се говори в Генезиса. Ако човекът би трябвало да слезе в по-тънките елементи на въздуха още на петия
ден на сътворението, с него би се случило това, което се случи с онези
същества, които в този момент потърсиха своето тяло във въздухообразния елемент. Те станаха животни живеещи във въздуха, защото не можеше да им се предаде онази сила, която е необходима, за да се произведе
смисълът на Земното развитие: Силата на Явех-Елохим след напредването на Елохимите до Явех-Елохим. Следователно човекът трябваше да
чака. Той не трябваше да приеме въздуха. Когато онези видови същества
слязоха, той трябваше да чака, докато Елохимите станаха Явех-Елохим.
Едва тогава можеше да му бъде дадена силата, силата на Явех-Елохим.
Той трябваше да се въплъти в тъкането на Явех-Елохим, във въздуха, но
трябваше да приеме в себе си елементарното съществуване на въздуха
едва тогава, когато можеше да го приеме от Явех-Елохим. Генезисът ни
разказва това по един чудесен одухотворен начин, като казва: Човекът
назряваше в едно повече духовно-етерно съществуване и потърси гъстото тяло едва тогава, когато Елохимите се бяха издигнали до степента
Явех-Елохим; когато Явех-Елохим можеше да образува земното същество на човека, като вдъхна въздух на човека. Заедно с въздуха в човека се
вля самото дихание, самото излияние на Елохими, станали Явех-Елохим. Тук отново имаме едно такова изложение на Генезиса, което се съгласува по един чудесен начин с това, което днес ни показва духовното
изследване. И тук в Генезиса ви е дадено едно учение за еволюцията, в
сравнение с което всички еволюционни учения, с които нашето съвремие се гордее, не са нищо друго освен фантазия, дилетантизъм. Защото
Генезисът ни въвежда във вътрешното развитие, показва ни, какво трябваше да стане в свръхсетивната област, преди човекът да може да премине към сетивното съществуване. Така следователно ние можем да
кажем: Човекът трябваше още да остане в етерното осъществяване, докато другите същества се сгъстиха физически в кръга на въздухообразния и на водния елемент. И по-нататък трябва да кажем: Сгъстяването
на човека до етерното тяло става в онази епоха, която в Библията носи
името ден пети. Там следователно ние не намираме още човека между
физическите земни същества. Едва в периода, който носи името ден шести на сътворението, ние трябва да търсим човека между същинските
земни същества. Там той е така да се каже поет от Земното развитие и
ние можем да кажем: Това, което днес наричаме физическо тяло на човека, то се ражда в онова време, което така често в Генезиса е наречено
ден шести на сътворението.
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А сега трябва да си изясним още нещо. Вие винаги ще сгрешите, ако
бихте помислили, че бихте могли да видите човека с обикновените очи,
че бихте могли да го видите с тези обикновени очи така, както той е бил
създаден в ден шести на сътворението; вие също не бихте могли да го
напипате с ръцете, така че да можете да доловите нещо. Ако в онова
време въобще би бил възможен един човек надарен с днешните сетива,
той не би могъл да възприеме току що създадения земен човек. Днес човекът е твърде склонен да мисли материалистично. Ето защо още за
шестия ден той си представя: Човекът е съществувал вече тогава такъв,
какъвто той е днес. Без съмнение човекът е съществувал физически, но
нещо физическо е също и тъкането на топлината, например. Когато навлезете в някакво пространство и намерите в него диференцирани топлинни течения, които не са така сгъстени, като въздуха, вие трябва да
наречете и това също физическо съществуване; и през време на Сатурновата епоха имаше физическо съществуване, макар и само като топлинно вещество. Следователно, никога не трябва да помислим да търсим човека в гъста плът като днешната в така наречения ден шести на сътворението. Ние трябва да го търсим като земно същество във физическата област - сега именно трябва да го търсим във физическата област,
обаче само в най-тънкото физическо проявление, като човек от топлина.
Когато настъпи онзи момент, който е обозначен с хубавите думи: Елохимите рекоха: Да направим човека! тогава едно същество, което би било способно да възприема топлинните състояния, би намерило определени диференцирания в топлинното вещество. Когато би ходило по
Земята, която тогава е била покрита с видовите форми на растителното
царство, на животинското царство във въздухообразния и водния елемент, то би могло да си каже: Тук аз възприемам странни неща; на определени места аз възприемам топлинни впечатления, но още не газообразни впечатления, само чисти топлинни впечатления. В окръжността на
Земята се намират определени топлинни диференцирания, там преминават бързо насам и натам топлинни същества. Човекът не беше още едно
газообразно същество. Представете си, че всичката твърда материя, която съставлява вашето тяло е изчезнала, всичката течна и газообразна
материя изчезнала и от това, което сте днес като човек, е останало само
това, което пулсира като топлина във вашата кръв; представете си вашата кръвна топлина; абстрахирайте се от всичко друго: тогава ще имате
това, което се роди през онова време, когато Елохимите изговориха творческите думи: Да направим човека! И следващото състояние на втвърдяване настъпва едва след дните на сътворението. Вливането на това,
Което Явех-Елохим можеше да даде, въздухът, то идва едва като този
шести ден беше минал. Хората не ще могат да разберат своя собствен
108

произход до тогава, докато не се решат да си представят този произход
така, че първоначално в Земното естество е съществувало едно духовнодушевно същество, след това едно астрално същество, после едно етерно същество; че след това от физическите състояния е съществувало
първо топлинното състояние и едва след това въздухообразното състояние. Даже и в момента, за който ни се разказва след шестте дни на сътворението: "И Явех-Елохим вдъхна на човека живото дихание", докато
хората не ще могат да си представят, че този човек се е състоял физически само от топлина и въздух, докато те вярват, че тогава е съществувал
един човек от плът, те не ще могат да разберат себе своя собствен произход. По-грубото се ражда от по-тънкото, а не по-тънкото от по-грубото. Естествено за днешното съзнание е твърде чуждо да се мисли така,
но тази е истината. Когато обгърнем с поглед това, ще ни стане също
обяснимо, защо в толкова много писания върху сътворението се говори
за това, че развитието на човека трябва да се схваща като едно слизане
от окръжността на Земята. И когато самата Библия, след като ни е говорила за дните на сътворението, ни говори за така наречения рай, и зад
това предание ние трябва да търсим нещо по-дълбоко; и ние ще открием
истината, когато върху този въпрос се разберем в светлината на Духовната наука. За този, който познава нещата, е действително странно, когато между тълкувателите на Библията се спори, дали раят е бил разположен на това или онова място на Земята, от което място след това хората
са се изселили. Твърде ясно е показано в някои писания върху сътворението, а и в Библията също, че реят като такъв не е съществувал върху
земната почва, че напротив той е бил високо над земната почва, така да
се каже във висините на облаците, и че човекът, когато той е живеел в
рая, е бил още едно топлинно-духовно същество. Действително тогава
човекът не е ходел на два крака по лицето на Земята; това е само материалистична фантазия. Следователно, трябва да си представим, че и след
изтичането на дните на сътворението, както те са наречени обикновено,
човекът е едно същество, което принадлежи не на земната почва, а на
земната окръжност.
Как човекът е стигнал от окръжността върху почвата на Земята, как е
станало по-нататъшното сгъстяване от онова състояние, а което го беше
поставил Явех-Елохим? Тук ние стигаме сега до онова, което ще намерите точно описано в моята книга "Тайната наука"; тук ние стигаме до
онова, което наричаме влияние на Луцифер искаме да охарактеризираме
по-точно това, което се разбира под това луциферическо влияние, трябва
да си представим, че същества, а именно онези същества, които наричаме луциферически, са се влели така да се каже в човешкото астрално
тяло. Така щото човекът, такъв, какъвто той е бил образуван чрез всички
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онези сили, които описахме до сега в Земното развитие, е приел след това в себе си луциферическото влияние. Ние ще разберем това влияние,
когато кажем: Животът от желания на човека, въобще всичко, което се
корени в астралното тяло, бе пропито от луциферическия елемент е чрез
това стана - ако мога така да изразя - по-буйно, по-страстно, по-наситено с горещи желания, по-затворено в себе си; накратко това, което днес
наричаме с израза егоизъм, този стремеж за затваряне вътре в себе си,
това насочване на погледа към самия себе си, така щото човек да изпитва колкото е възможно повече приятност вътре в себе си, това прониква
в човека с луциферическия елемент. Всичко добро и лошо, което може
да се разбира под това проникване от вътрешно удоволствие, прониква в
човека чрез луциферическото влияние. Следователно това беше отначало един чужд елемент внесен в човешкото същество. Астралното тяло,
каквото то беше по-рано през времето, когато бе образувано от теченията, който се вливаха в него; формата, която това астрално тяло беше
приело, се превърна сега в едно друго астрално тяло, в едно такова астрално тяло, което беше проникнато от луциферическото влияние. Тогава
възникна първо това, което наричаме човек от плът, тогава се получи
по-нататъшното сгъстяване на човека. Така щото можем да кажем: Преди луциферическия човек се съдържаше в елементарното съществуване
на топлината и въздуха, а във водното /течното/ и твърдото съществуване на човека се вмъкна луциферическото влияние; там проникна то; там
живее то вътре. Във всичко, което е твърдо, което е течно, живее луциферическото влияние. И съвсем не се говори образно, а състоянието на
нещата се назовава почти ясно и правилно, когато казвам: Чрез това свиване на човешкото тяло, причинено от влиянието на Луцифер човекът
стана по-тежък и потъна надолу от окръжността върху земната почва.
Това беше излизането от рая, което е описано образно. Човекът доби така да се каже тежест, гравитационна сила, за да потъне от окръжността
на Земята върху земната почва. Това е слизането на човека върху физическата земна почва; това е, което смъкна човека до земята, докато порано той обитаваше в нейната окръжност. Следователно ние трябва да
числим това луциферическо влияние към истинските формиращи сили
на човека. Ето защо ние срещаме едва чудесен паралелизъм между описанията, които ни дава чисто духовно-научният изследовател и тези на
Библията. Вижте само в моята книга "Тайната наука", как там всичко се
държи настрана, което лесно би могло да се породи, ако би се взело за
основа нещо от описанията на Генезиса. Бих могъл да кажа: В описанието дадено в моята книга аз се предпазих от всичко това, то не бе вмъкнато в "Тайната наука". Аз поставих там като основа само изследванията
от гледището на Духовната наука. Там луциферическото влияние се
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явява на определено място, идвайки от съвършено друга страна. Но когато това влияние е открито, тогава в описанието на Духовната наука се
засяга точно онази епоха, която в Библията ни е описана като така нареченото изкушение на човека чрез змията, чрез Луцифер. Ние откриваме
после този паралелизъм допълнително. Както е вярно, че гравитацията,
електричеството и магнетизмът са сили, които днес в груб стил участвуват във формирането на Земята, така е вярно и това, което наричаме луциферическо влияние, една сила, без която развитието на Земята не би
могло да върви напред. И към образуващите Земята сили ние трябва да
причислим това луциферическо влияние. Източните писания за сътворението на света и човека поставят поради това рая - макар и не така
тънко, както това става в Библията - в окръжността на Земята, а не върху
самата земна почва и те схващат изгонването от рая като едно слизане
от окръжността на Земята върху земната повърхност. Така и в тази област, когато знаем правилно да разберем думите, имаме пълна съгласуваност между духовно-научното изследване и Библията.
Но нека сега разгледаме един друг момент. Ние изтъкнахме, че за духовния изследовател не е така лесно, като на онази наука, която постъпва
според принципа: нощем всички котки са сиви и която приписва всички
процеси на същата причина. Там, където се образуват облаците, душевният изследовател трябва да вижда нещо различно от това, което върху
земната повърхност поражда водата чрез кондензиране на парата. Ние
говорихме за Херувимите като за онези същества, които направляват:
образуването на облаците, и говорихме за Серафимите като за онези същества, които направляват това, което блика като огън на светкавиците
от облаците. Ако си представите сега, че изгонването от рая представлява едно слизане на човека от окръжността на Земята, вие имате описано
почти буквално, как човекът пада надолу чрез своята собствена тежест
от окръжността на Земята и трябва да напусне Силите и Съществата, които образуват облаците и светкавицата: Херувимите със святкащия меч.
Човекът пада така да се каже надолу от окръжността на Земята, от онези
области, където царуват Херувимите с огнените святкащи мечове. Тук
Духовната наука ни предава почти буквално, дословно това, което ни се
описва при изгонването от рая, когато се казва: Бог постави пред рая Херувима с пламъка на спираловидния меч. Когато обгърнете с поглед това, вие можете да напипате почти с ръце, както онези древни ясновидци,
който са ни подарили Генезиса, виждат с пълна ясновидска сила в пълните с тайнственост процеси в това тъкане и в този живот на човека в
етерните висини, преди той да беше паднал от онези области, където царуват Серафимите и Херувимите. Ето с такава реалистичност описва Библията, която не иска да представи само сравнение или грубо-сетивни,
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но която иска да ни опише, какво се разкрива на ясновидското съзнание.
Днешните хора много зле познават представите за древните времена.
Днес Библията е критикувана така много, че била наивна, когато ни
разказва: Това, което някога беше рая, беше една голяма градина с
дървета; из нея ходеха лъвове и тигри и сред тях живееше човекът. Да, в
този случай е лесно да се критикува и едни критик стигна до там, че се
обърна вниманието върху следното: Ако това действително би било
така, какво би се случило тогава с човека, който в своята наивност би
протегнал ръката си на един такъв лъв? Лесно може да се критикува, когато човек си е съставил първо един фантастичен образ, който съвсем не
съществува в Библията. Такива възгледи възникнаха първо едва в последното столетие. Хората не знаят особено много за представите на миналите столетия. Схоластиците от 12-я век биха показали твърде странна
физиономия, ако отново биха дошли днес и биха могли да чуят това, което сами са казали върху Библията. Никому от схоластиците не би минало през ума да си състави такива представи върху библейския разказ,
каквито хората днес имат. Хората биха могли да знаят днес това, ако само биха искали истински да се учат. Достатъчно би било да се проучат
съчиненията на схоластиците, и тогава хората биха видели, как там ясно
е изразено, за какво става дума. Макар и в известно отношение да беше
изчезнало съзнанието, че в разказа на Библията имаме работа с едно предаване на резултатите от ясновидското изследване, тогава съществуваше
все пак нещо съвършено различно от това, което се появи от 16-ия, 17ия век като грубо-сетивно тълкуване. Никому през първото столетия на
Средновековието не би минало през ума да твърди подобни неща. Днес
е лесно да се критикува Библията. Но хората не знаят, че представите,
които те днес оборват, са възникнали едва от няколко столетия. И онези,
които днес най-много критикуват Библията, водят борба срещу едно
фантастично произведение на човешките представи, а не срещу Библията, това е една борба против нещо, което съвсем не съществува, което
първо е било създадено от човешката фантазия. Срещу това Духовната
наука има задачата, чрез изнасяне резултатите от духовно-научното изследване да насочи вниманието отново върху истинския смисъл на Библията и да даде чрез това възможност да се получат онези велики
впечатления, които могат да обхванат нашата душа, когато се научим да
разбираме това, което ни е предадено по един такъв величествен начин
от древните времена.
СКАЗКА ДЕСЕТА
На много места в тази сказки трябваше да обърнем вниманието, как в
разказа на Генезиса, когато правилно го разбираме, се явяват резулта112

тите на ясновидското изследване. Сега нашата задача ще бъде да покажем в няколко точки това съвпадение. Първо ще се касае да покажем поточно, за кое време говори Генезисът, когато вземем под внимание това,
което духовно-научното изследване ни казва за нашето Земна развитие.
В известно отношение аз вече обърнах вниманието върху това, което
поставих началото на Генезиса в онзи период, когато Слънцето и Земята
се готвят да се отделят едно от друго; но ние трябва да разгледаме още
по-точно това отношение. Онези, от вас, които са слушали различни
сказки през изтеклите години, а също и тези, които са се занимавали що
годе с описанието на Земното развитие в моята книга "Тайната наука",
ще си спомнят, какво значение имат там два важни момента в това Земно развитие. Първият момент е отделянето на Слънцето от Земята. Този
момент е твърде важен. Това отделяне на Слънцето трябваше да стане;
защото ако двете небесни тела биха останали свързани едно с друго както в началото на развитието на Земята, тогава ходът на развитието на човечеството не би могъл да даде на човека същинското земно значение.
Всичко, което наричаме Слънце, естествено не само елементарната или
физическа част на слънчевото тяло, а и всички духовни Същества, които
принадлежат към слънчевото тяло, всичко това трябваше така да се каже
да се отдели от Земята, или - ако считаме за по-правилно - то трябваше
да отхвърли Земята от себе си, защото - тривиално казано - силите на
онези Същества, които пренесоха своята арена от Земята на Слънцето,
биха действували твърде силно за развитието на човеците, ако биха останали със Земята. Тези Същества трябваше така да се каже да отслабят
своите сили благодарение на това, че се пренесоха навън от земната арена и започнаха да действуват отвън. Така ние имаме онзи момент, когато
определен брой Същества, за да отслабят своите действия, пренесоха
своята арена вън от Земята и сега упражняваха по-слабо въздействие
върху развитието на човеците; а също и върху това на животните. Следователно с това от даден момент Земята е изоставена на самата себе си,
и сега настъпва определено загрубяване на нейните сили. Защото потънките, по-духовните сили се бяха отделили от Земята заедно със Слънцето. Но човекът като същество, което той беше станал минавайки през
развитието на Сатурн, Слънцето и Луната, остана свързана със Земята
след отделянето на Слънцето. Съществата, които отделиха Слънцето и
си образуваха на него една нова арена на действие, бяха възвишени Същества. Но когато бе отделена Земята, тя съдържаше още в себе си всичко онова, което принадлежи на веществеността, и на силите на днешното лунно развитие. Така следователно след отделянето на Слънцето ние
имаме едно развитие на Земята, което съдържа още в себе си, в своето
тяло и Лунното развитие. Следователно човекът беше изложен на
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условия, които бяха много по-груби от същинските земни условия; защото Луната има така да се каже една груба вещественост. Последствието от това беше, че след отделянето на Слънцето от Земята силите на
Земята приеха все повече един лунен характер, станаха все по-сгъстени,
по-втвърдени. Едно по-нататъшно последствие беше това, че сега човекът беше изложен на една друга опасност, опасността да се втвърди в
себе, да се мумифицира, разбира се да се втвърди астрално, да се мумифицира астрално. Ако когато Слънцето още беше съединено със Земята
условията, силите бяха твърде тънки, сега те станаха твърде груби. Резултатът от това беше, че в по-нататъшния ход на Земното развитие човешките същества можеха все по-малко и по-малко да виреят оставайки
свързани със Земята - всичко това ви е по-точно описано в моята книга
"Тайната наука". От вчерашната сказка знаем, че тогава човеците бяха
наистина духовно-душевни същества, но че в това духовно-душевно
състояние те не можеха да се свържат с това, което се излъчваше в окръжността на Земята като земна материя, защото то беше твърде грубо
за тях, докато Душата още беше свързана със Земята. И така става, че
по-голяма част от човешките души трябваше да се освободят от своите
връзки със Земята. С това ние загатваме за едно важно събитие, което
стана в отношението на човека и Земята през периода, който се намира
между отделянето на Слънцето и отделянето на Луната. С изключение
на много малък брой човешките души-духове се сбогуваха през този
междинен период земните условия и се насочиха към по-висши области.
И според степента на тяхното развитие сега тези човешки души-духове
продължиха своето по-нататъшно развитие върху другите планети, които принадлежат към нашата слънчева система. Определени души-духове имаха заложбата да продължат първо своето развитие върху Сатурн,
други върху Марс, други върху Меркурий и т.н. Само много малък брой
от най-силните човешки души-духове остана свързан със Земята. През
този междинен период другите станаха жители на съседните на нашата
Земя планети. Това беше в такъв един период - ако употребим този обикновен израз - който е предхождал нашата Лемурийска епоха. Тогава
това, което можем да наречем наше душевно състояние, е минало през
едно развитие върху съседните на Земята планети. След това дойде онова важно събитие, за което вече знаем, че то стана през време на Лемурийската епоха и чрез което веществеността на Луната с всички лунни
сили бе отделена от Земята: стана излизането на Луната от Земята. Но с
това със Земята станаха големи промени. Едва сега Земята бе доведена
до едно състояние, при което човекът можеше да вирее. Докато, ако
Земята би останала свързана със Слънцето, силите биха били така да се
каже твърде тънки, твърде духовни, те трябваше да станат твърде груби,
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ако Земята би останала свързана с Луната. И така Луната се отдалечи и
Земята остана в един вид уравновесено състояние - което бе произведено благодарение на това, че силите на Слънцето на Луната действуваха
отвън. И чрез това Земята се подготви да може да стане носителка на съществуването на хората. Всичко това стана през време на Лемурийската
епоха. А сега развитието върви по-нататък и постепенно става едно възвръщане долу на Земята на човешките души-духове от съседните планети. Това е нещо, което продължи до голяма част и през Атлантската епоха, душите продължиха постоянно да слизат от съседните планети. И
развитието през време на последните периоди на Лемурийската епоха и
през време на Атлантската епоха стана така, че това, което изкристализира като човек, постепенно бе надарено с души-духове то различен род,
според това, дали душите-духове лизаха от Марс, от Меркурий, от Юпитер и т.н. Чрез това настъпи едно голямо разнообразие в земното развитие на човека. Онези от вас, които са се запознали с моите сказки, държани в Християния, знаят, че това деление според човеци на Марс, на
Сатурн и т.н. бе дадено нещо първоначално, което по-късно доведе до
диференцирането на човешките раси. Тук трябва да търсим различията в
човешкия род и днес още, когато човек има поглед за това, при един човек може да се познае, дали неговата душа произхожда от тази или онези от съседните на Земята планети. Но ние често сме подчертавали вече
в моята книга "Тайната наука", че не всички души бяха напуснали Земята. Ако искаме да говорим тривиално, трябва да кажем: Най-способните човешки души можаха да използуват по-нататък земния материал и
да останат свързани с него. Аз даже обърнах вниманието върху това, че
по един изненадващ начин съществуваше една главна двойка човеци,
която преодоля онова загрубяване на земните състояния. Ние сме заставени, принудени от резултатите на душевното изследване, да приемем нещо, което отначало човек не може да повярва -,че тогава съществуваше една главна човешка двойка, както ни показва Библията в лицето на
Адам и Ева, и че към потомците на тази двойка се присъединиха, прибавиха се онези видове човеци, които се родиха благодарение на това, че
техните души-духове слязоха от всемирното пространство върху Земята.
Когато обгърнем с поглед всичко това, ние ще се приближим до едно
обяснение, което може да ни каже, кое е онова време, на нашия духовнонаучен език, за което ми говори Библията. Припомням ви, че след като в
Библията ни са описани шестте или седемте дни на сътворението следва
онова описание, което дилетантизмът на днешното изследване на Библията счита за един втори разказ за сътворението, но което в действителност е напълно съобразно с фактите. Бих искал да ви припомня някои
резултати на Духовната наука - аз често съм споменавал това и съм го
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обяснил по-точно и в моята книга "Тайната наука". Аз показах, как
Земното развитие върви напред и преминава от Лемурийската към
Атлантската епоха, как така да се каже през време на това преминаване
напред става един вид охлаждане на физическата Земя. Всъщност през
време на Лемурийскта епоха трябва да си представим Земята като една
огнена същност, която още показва навсякъде изригващи в себе си огнен
елемент и едва с преминаването в Атлантската епоха е настъпило това
охладяване. Аз обърнах вниманието върху това, което се намираше над
земната почва, че през време на Атлантската епоха то е било съвършено
различно от по-късно; че далече, далече в атлантските времена Земята
не е била заобиколена от една свободна от вода атмосфера. Земята е била покрита с една въздушна атмосфера изцяло изпълнена с водно-мъгливи маси. Това, което днес познаваме като отделяне на дъжда и на свободния от дъжд въздух, не е съществувало през тези древни времена.
Всичко е било изпълнено с маси от водна мъгла, които са били пропити
с всички възможни изпарения и мъгли и други вещества, които през
онова време не бяха се превърнали още в течно състояние. Много от
това, което е твърда материя, тогава е било под форма на пари и е изпълвало днешната атмосфера. И дълго време още през Атлантската епоха
всичко е било пропито от такива маси от водни мъгли. Но това са били
също времената, когато се е образувало това, което по-рано се е намирало в едно много по-духовно състояние. Аз обърнах внимание върху това, че при условията, които намираме отбелязани са така наречения ден
трети на сътворението не можем да помислим, че от земната почва са
нараствали индивидуални растителни форми, каквито виждаме днеска
трябва добре да разбираме израза "видово-съобразно"; чу тук ние имаме
работа повече с видовите души, които съществуваха в земното тяло в едно етерно-астрално състояние. Всичко, което от третия ден на сътворението ни се описва като развитие на растенията, не би могло да се види с
нашите външни сетива; то би било възприемаемо само за ясновидските
възприемателни органи. През време когато преминавайки от Лемурийската в Атлантската епоха се разви онова състояние на мъгла в окръжността на Земята и мъглите все повече и повече се сгъстяваха, тогава бе
преобразено и това, което по-рано беше в етерно състояние, то бе превърнато в състоянието което се приближаваше до това, което днес познаваме. Етерното стана все повече и повече физическо, и колкото и чудно да звучи това, /защото самата Духовна наука днес в много отношения
е проникната от материалистични възгледи/: растенията видими за едно
външно око се развиха много по-късно от времето, което е посочено с
та- ка наречения ден трети на сътворението. Те се развиха едва към
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Атлантската епоха. Геологическите условия, които са необходими за
днешните растения, не трябва да се търсят в много далечни времена.
Следователно можем да охарактеризираме преминаването от Лемурийската към Атлантската епоха така: От всякъде Земята беше обгърната от
маси гъста мъгла, в която още бяха разтворени парите на различните вещества, които по-късно се преобразиха със земната кора. Видово-съобразните същества /форми на груповата душа, форми, които бяха въплъщение на груповата душа - бел. на преводача/, които бяха видими за ясновидското съзнание не бяха стигнали още до физическото сгъстяване.
Още не беше настъпило това, което можем да наречем напояване на земната почва с това, което плуваше като вода във въздуха. Това настъпи
една по-късно. Как трябваше първо да опише това Библията? Тя трябваше да каже на едно съвсем определено място: И след изтичането на седемте дни на сътворението, след изтичането на това, което съвпада с Лемурийската епоха, нашите днешни физически растения не бяха още покарали от земята, земята беше покрита още с маси от мъгла. Библията
описва действителното състояние на нещата. Четете по-нататък след седемте дни на сътворението и ще намерите да се казва - въпреки че още
по-рано ставаше дума за това, че растителните форми бяха възникнали
във формата на видове-, че по Земята нямаше още никаква трева и никакви храсти. Първият път става дума за формите на видовете души, на
груповите души, а вторият път за това, което израства от Земята като индивидуални растения. И обективно с описването на мъглата е описана
мъглата на Атлантида след дните на сътворението. Че кондензирането
на влагата от въздуха в дъжд става първо тогава, това ни у е посочено с
думите: Защото Явех-Елохим още не беше направил да падне дъжд на
земята. Така следователно в тези неща се крие една дълбока мъдрост, но
аз мога да ви уверя, че нищо от това, което се намира в този документ,
не бе внесено в описанието на моята книга "Тайната наука". Аз нарочно
се държах настрана от Библията, и бих могъл да кажа: Имаше моменти,
когато трябваше да правя големи усилия да намеря тези неща по начин
различен от този на Библията. При днешните материалистични представи за Библията се налага необходимостта да не се пристъпва така лесно
към тълкуването на Библията внасяйки в нея фактите на Духовната наука е тази, която ни принуждава да намерим в Библията това, което трябваше да кажем тези дни, и даже ако се противим, накрая пак ще бъдем
принудени да намерим в Библията това, което първо намира ясновидското изследване. След тези предпоставки можем да си кажем: На кое
място в описанието на Генезиса трябва да намерим излизането на духовно-душевното, напускането на Земята от душите-духове на човеците и
отиването им към съседните планетарни тела или същества, което бе
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предизвикано от загрубялото състояние на Земята? Ние трябва да го
поставим там, където ни се разказва, че чрез възникването на звуковия
етер - аз много точно ви описах това при разглеждането на така наречения ден втори на сътворението - се отделят горните вещества от долните. И когато проследяваме с погледа на ясновидеца това, което трябва да
се разбира, тогава ние си казваме: С това, което отива нагоре, което се
отдалечава от Земята; за което се казва, че Елохимите го нарекоха Небе,
с него същевременно се отдалечаваха и душите-духове на човеците. Така вторият ден на сътворението съвпада с един напълно определен период между отделянето на Слънцето и отделянето на Луната от Земята, с
напускането на Земята от душите-духове на човеците и отиването им
към съседните планети.
Но сега трябва да вземем предвид, че това има като последствие нещо
много важно. Какво е всъщност това, което тогава напусна Земята и отиде в мировото пространство? С други думи: Къде намираме ние днес това в човека? В кои членове на човешкото същество трябва да търсим това, което тогава напусна Земята и отиде в мировото пространство? Така,
както то е съществувало тогава, то естествено не съществува днес; но
ние все пак можем да го сравним с определени членове на днешната човешка организация. Нека във връзка с това разгледаме човека. Днешният
човек е съставен от познатите нам членове: физическо тяло, етерно тяло,
астрално тяло и носител на Аза. Знаем, че от тези четири членове през
време на нощното сънно състояние в леглото се намират изоставени от
другите членове физическото тяло и етерното тяло, когато говорим за
древните времена, които са описани в Библията за втория и до третия
ден, тогава ние не можем да говорим още за физическото и етерно тяло
така, каквито те са днес. Те се образуваха едва по-късно от веществото
на Земята. Това, което съществуваше тогава от човека, днес то принадлежи главно на това, което през време на нощното сънно състояние се
отделя от по-грубите членове на човешката природа, това което наричаме астралната същност на човека. Това, което действува като сили в астралното тяло, него трябва да имаме ние предвид, когато говорим за душата-дух на човека, то напуска тогава Земята, за да отиде на съседните
планети. Следователно това, което принадлежи на нашите сили, когато
ние се намираме в астралното тяло вън от физическото и етерно тяло,
това трябва да търсим на съседните на Земята планети след втория ден
на сътворението. Но ние знаем, че когато през време на нощното сънно
състояние човекът се намира със своите по-тънки членове вън от физическото тяло и етерното тяло, той е включен така да се каже в астралната /звездната/ среда заобикаляща нашата Земя, в силите и теченията на
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членовете на нашата планетарна система. През време на нощното сънно
състояние човекът
е свързан със Съществата на планетите. Така ние можем също да кажем:
През онези, древни времена човекът беше свързан с тези външни планети не само през време на някакво нощно сънно състояние, а след напускането на Земята той беше постоянно свързан с тях. Той обитаваше на
тези планети. Следователно за онова време, което ни е описано като ден
трети на сътворението, трябва да имаме предвид, че, с изключение само
на онези издържали на тежките земни услови човешки души-духове, за
които вече говорихме, човешките души-духове не се намираха на Земята, където бяха установили своето местожителство и се развиваха по-нататък там. А в това време на Земята се развиваха онези, които бяха останали там като най-силните, като най-способните. И тяхното развитие се
състоеше в това, че те все повече и повече се обличаха с веществения
материал на Земята, че така да се каже там долу на Земята бе също предварително образувано това, което сега през време на деня наричаме и
имаме като наше физическо и етерно тяло. За да могат това етерно и това физическо тяло да минат през всички положения на Земното развитие, на Земята бяха задържани именно няколко души-духове; благодарение на този факт това, което трябваше да бъде образувано и развито за
етерното и за физическото тяло и през времето, когато луниите сили бяха свързани със Земята, можа да се размножава. Когато си представим
добре онова състояние след излизането на Слънцето, трябва да кажем:
Най-голямата част от това, което съставлява душевно-духовната същност на човеците, се намира върху заобикалящата Земята планети. Но
ако тогава някой човек би могъл да застане на Земята, той би видял лицето на Земята гъсти маси от изпарения. Той не би видял никакво Слънце. Слънцето, което се беше отдалечило със своите сили, действуваше
само постепенно върху Земята така, че тези мъгливи маси от изпарения
се проясниха и приеха онази форма за окръжността на Земята, която беше необходима за развитието на човечеството. И само постепенно един
такъв човек, който би гледал така да се каже развитието отвън, би видял,
как мъглите започнаха да се проясняват, как масите от изпарения се разредиха, как слънчевите сили не действуваха само пронизвайки тъмната
обвивка от изпарения, а станаха вече видими за човешките очи. Тук ние
навлизаме в четвъртия ден на сътворението и с това се приближаваме
все повече до онова събитие, което трябва да наречем отделяне на Луната. Така щото фактически един човек, който тогава би живял на Земята,
би започнал да вижда слънчевите лъчи, които пронизваха масите от водни и други изпарения. И когато тези състояния настъпиха, Земята постепенно доби онези условия, които бяха благоприятни за развитието на
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човека, когато на Земята отново можеха да живеят човеци, когато така
да се каже от физическите потомци на онези, които бяха надделели земните условия, можаха да бъдат създадени тела за душите-духове, които
сега отново се връщаха на Земята идвайки от съседните планети. Така,
бих могъл да кажа, имате две вида размножение. Това, което по-късно
стана човешко етерно и физическо тяло, то произхожда от онези, които
бяха издържали на земните условия. А душевно-духовната част идва от
заобикалящите Земята планети. Първо това идване от кръга на съседните на нашата Земя планети беше едно духовно действие. В момента, когато така да се каже Слънцето беше проникнало масите от пара обгръщащи Земята, когато Луната се беше вече отделила, тогава в душите-духове от съседните планети се събуди стремежът да слязат отново в областта на Земята. Когато от една страна Слънцето стана видимо от Земята души се устремиха към Земята. Тази е действителността, която отговаря на описанието дадено за така наречения ден четвърти на сътворението: Елохимите създадоха голямото светило и по-малкото светило,
Слънцето, Луната и звездите. Защото под думата звезди не трябва да
разбираме друго, освен съседните на Земята планети. Следователно делото, което установи един вид равновесие, бе подготвено от една страна
от Слънцето, от друга страна от Луната; и същевременно бе подготвено
действието на човешките души-духове, които се стремяха отново да се
въплътят на Земята.
С това ние поставихме четвъртия ден на сътворението там, където през
време на Лемурийската епоха, след отделянето на Луната, настъпиха
онези отношения, онези условия, които намирате описани в моята книга
"Тайната наука" и които охарактеризирахме, като казахме: човешките
души-духове отново се устремяват към Земята.
Но сега трябва да вземем под внимание малко и съпровождащите духовни състояния. Сега ние разгледахме повече това, което после стана физическо. Трябва да стане все повече ясно, че на основата на всичко по-грубо стои нещо по-тънко, че на основата на това, което се стреми към
физическото, стои нещо духовно. Заедно със Слънцето от Земята се отделиха главно Елохимите и си изградиха своята арена на действие вън
от Земята, за да работят от там. Но не всички. От Елохимите остана така
да се каже нещо свързано със Земята и тогава, когато Земята още съдържаше в себе си лунните сили. И това, което тогава остана от силите на
Елохимите съединено със Земята, то е онова, което в известно отношение е свързано с всички добри действия на лунните сили. Защото ние
трябва да говорим и за добри действия на лунните сили. След отделянето на Слънцето всичко, а именно човекът, би стигнало на Земята до мумифициране, до втвърдяване, до вдървяване. Човекът би загинал за Зе120

мята. Земята би опустяла, ако тя би задържала лунните сили в себе си.
Намирайки се в Земята, тези сили не биха действували благоприятно. Но
защо трябваше те да остават за известно време в Земята? Поради това,
че човечеството трябваше така да се каже да издържи, да преодолее
всички земни състояния, защото фактически със своите най-способни
представители човечеството трябваше да мине през това лунно втвърдяване. Но след това, когато Луната се отдели от Земята, силите, които
иначе биха донесли земната смърт за човеците, се превърнаха в сили
благоприятни за неговото развитие. След отделянето на лунните сили
отново се опресни и освежи всичко, така щото и на на-слабите души можаха да слязат и да се въплътят в човешки тела. Така Луната стана благодетел на Земята, като стана нейна съседка. Това, което никога не би
могла да бъде вътре в Земята, тя стана, когато се превърна в нейна съседка. Онези Същества, които направляваха всички тези процеси, те бяха
великите благодетели на човека. Кои Същества бяха това? Те бяха именно онези Същества, които бяха свръзани с Луната, които така да се каже
откъснаха Луната от Земята, за да могат да доведат човека напред в Земното развитие. От разказа на Генезиса ние научаваме, че Елохимите бяха
великите, направляващи сили. И онова от силите на Елохимите, което
произведе мощното събитие на отделянето на Луната и с това първо създаде същинското същество на човека, не беше нищо друго, освен същото онова Същество, което произведе космическия напредък на Елохимите до степента Явех-Елохим, което превърна Елохимите в Явех-Елохим.
То остана съединена с Луната и след това отдели и Луната от нашата
Земя. Ето защо ние трябва да кажем! С това, което намираме като тяло
на Луната в нашето сътворение, е вътрешно свързано това, което наричаме Явех-Елохим.
А сега нека си представим по-точно, какво означават всъщност тези отношения на човека в неговото Земно развитие. Ако човекът би останал
свързан с една Земя, която би съдържала в себе си Слънцето, той би станал едно същество, което всъщност би било едно нищо; той би останал
просто свързан със същността на Елохимите, не би могъл да се откъсне
от тях и да развие самостоятелност. Но понеже Елохимите се бяха отделили от Земята със своето Слънце, човекът можа да остане свързан със
Земята и да развие своя душевно-духовен живот. Но ако би останал с
това, човекът би се втвърдил, би намерил смъртта. Защо човекът трябваше да навлезе в едно състояние, което също му предлага само възможността да намери своята смърт? За да може той да стане едно свободно
същество, за да може да се отдели от Елохимите и да стане едно самостоятелно същество. В лунната част човекът има нещо в себе си, което
всъщност произвежда това умиране и той би приел прекалено голяма
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доза от тази лунна част, ако Луната не би се отделила от Земята. Но все
пак вие виждате от това, че Лунното естество е това, което като космическа субстанциалност е вътрешно свързано с човешката самостоятелност. Ако вземете сега днешните състояния, трябва да си кажете: Тези
отношения се били създадени всъщност едва след отделянето на Луната.
Следователно днес в тези състояния не се намира такава голяма част от
лунните сили, както това е било по-рано. Но по отношение на своето физическо и етерно тяло човекът е понесъл в времето, когато Луната още е
била свързана със Земята и с това той носи в себе си онова, което е било
отнето на Земята /чрез излизането на Луната/. Той носи в себе си нещо
от това, което се намира там горе на Луната. Той го е запазил за това
време в своето етерно и физическо тяло. Така човекът има в себе си лунно естество. Земята не би понесла това лунно естество в себе си; човекът
обаче го има в себе си по определен начин; следователно той има в себе
си заложбата да стане нещо друго освен едно чисто земно същество.
Ако размислите върху всичко това, ще стигнете до там да разберете, че
така да се каже като човеци ние имаме Земята под себе си, че от тази
Земя трябваше да бъде изхвърлена Луната. Но тя е била изхвърлена едва
тогава, след като необходимата доза от нея е била внесена в човека. Земята не носи в себе си лунното естество, но ние го носим в себе си.
Какво би станало със Земята, ако Луната не би била откъсната от нея?
Погледнете тази Луна с малко по-други очи, а не както днес хората обикновено я гледат. Целият състав на нейната материя е различен от този
на Земята. В грубоматериален смисъл астро-физикът казва, че Луната не
притежава никакъв въздух, че почти няма вода, т.е. че тя е нещо изпаднало напълно в твърдо състояние, за разлика от Земята. Следователно тя
съдържа силите, които биха така да се каже довели Земята нещо по-далече от втвърдяването, от твърдото състояние, в което тя се намира, които биха направили Земята още по-твърда. За да имаме един образ за
това, което Земята би станала, ако лунните сили биха останали в нея,
представете си вън на улицата едно парче земна материя, пропита от
вода, нещо подобно на тиня; представете си, че водата все повече и повече изчезва; тогава тази земна материя ще стане все по-праховидна.
Вие можете образно да наблюдавате целия този процес, когато след
дъжд виждате разкаляната материя по улиците постепенно да се превръща на прах. Нещо подобно би станало общо взето със Земята, тя би се
разпаднала на праховидни маси, ако лунните сили биха останали свързани с нея. Но нещо подобно ще стане някога със Земята, когато тя ще е
изпълнила своята задача. Тя ще се разпадне и превърне в миров прах.
Материята на Земята ще се разпадне като миров прах в космическото
пространство, когато човекът ще е завършил своето развитие върху нея.
122

Така следователно ние можем да кажем, че Земята би се превърнала на
прах, тя има в себе си заложбата да се превърне на прах, да се разпадне
на частици прах. Тя е била предпазена от това преждевременно разпадане на прах благодарение на това, че Луната е била отделена от нея.
Обаче в човека е останало нещо от това, което съдържа всъщност заложбата да се превърне на прах. Човекът е поел в своето същество нещо от
лунните сили водещи Земята към разпадане на прах, вследствие на всички онези отношения, които вече ви описах. Онези Същества, които са
свързани с Луната, са внесли всъщност нещо в телесното човешко същество, което в действителност не принадлежи на земната маса, която имаме непосредствено около нас, след като Луната се отделила; те са внесли
нещо от лунните сили водещи към разпадане на прах на земното, внедрили са го в човешкото тяло. Но понеже с това Лунно естество е свързан
Явех-Елохим, това означава, че Явех-Елохим е онзи, който е внедрил в
човешкото тяло тези Лунни сили, водещи Земята към разпрашаване. И
ние трябва да кажем: В течение на Земното развитие трябваше да настъпи един момент, който правилно може да бъде охарактеризиран така: В
космическия напредък на Елохиите дойде време, когато Явех-Елохим
внедри в човешкото тяло земния прах, носещ силите на Луната, силите
на втвърдяването. Така в Библията имаме онова място, което крие в себе
си неизмерима дълбочина, където се казва: И Явех-Елохим създаде човека от земния прах. Защото така е казано в Библията. И всички преводи
са чиста безсмислица, когато казват: Явех-Елохим е направил човека от
буца земя. Той е внедрил в него земния прах. Ако и до сега намерихме в
Библията нещо, което ни накара да изпаднем в удивление и благоговение пред това, което Библията ни казва чрез древните ясновидци и което
отново откриваме чрез духовнонаучното изследване, тук в думите:
"Явех-Елохим внедри /отпечати/ в човешкото тяло съдържащия лунното
естество земен прах" имаме едно място, където нашето благоговение
трябва да стане още по-голямо, по-силно пред това, което древните ясновидци ни разказват в Генезиса. И когато тези древни ясновидци имаха
съзнанието, че това, което ги направи способни да кажат нещо подобно,
те го получиха от онези области, в които действуваха Елохимите и ЯвехЕлохим; когато те имаха съзнанието, че получаваха своята мъдрост от
областите на създаващите света Същества, те можаха да си кажат: В нас
се влива като знание, като мъдрост, като мисъл това, което е създало самата Земя, когато то тъчеше и действуваше в тези Същества. И така ние
можем да погледнем със страхопочитание към древните ясновидци и
към страхопочитанието, с което тези древни ясновидци гледаха към областите, от които им идваше откровението, към областите на Елохимите
и на Явех-Елохим. Как биха могли те да назоват Съществата, които
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стоят на основата на сътворението и на тяхното собствено познание?
Каква дума трябваше да намерят те, освен тази, която трябваше да изпълни всецяло сърцето им, когато приемаха откровението на създаващите света Сили? Поглеждайки към тях те си казваха: В нас се влива откровението идващо от божествено-духовни Същества. Ние не можем да
намери за тях никаква друга дума освен тази, която изразява нашето
чувство на страхопочитание: "Онези, пред които изпитваме страхопочитание". Нека преведем това на стария еврейски език; как ще предадем на
този език думите: "Онези, пред които изпитваме страхопочитание"? Можем да ги предадем с думата: "Елохим". Това е името за онези, пред които изпитваме страхопочитание. По този начин чувствата на древните
ясновидци се сливат с името на мировите Същества, на които те приписваха сътворението и тяхното собствено откровение.
СКАЗКА ЕДИНАДЕСЕТА
От всичко, което бе казано през последните дни и особено вчера можете
да разберете приблизително, в коя епоха на нашето антропософско описание трябва да поставим разказа на Генезиса. Ние вече обърнахме внимание върху това, че там, където започват първите величествени думи
на Библията, се разбира онзи момент, който от гледището на Духовната
наука посочихме със следните думи: Общата маса от вещество, която
още съставляваше Земята и Слънцето като едно тяло, се подготвя да
пристъпи към разделяне. После следва това разделяне и през време на
процесите на разделянето става това, което Генезисът ни описва. Описанието на Генезиса обхваща всичко това, което става стигайки до времето на Лемурия, когато Луната се отделя от Земята. И това, което ние
описваме след настъпилото отделяне на Луната от гледището на Духовната наука като протичане на Лемурийска епоха и навлизане в Атлантската епоха, него ние трябва да търсим в описанието, което в Библията
следва след седемте дни на сътворението. Това вече показахме вчера.
Ние обърнахме също внимание и на това, какъв дълбок смисъл се крие в
думите, където се казва, че в тялото на човека бе внедрен, отпечатан земно-лунния прах. Това е станало по същото онова време, когато беше
станало в Космоса онова повдигане, което нарекохме космически напредък на Елохимите, тяхното издигане до състоянието на Явех-Елохим.
Ние трябва да си представим това издигане съвпадащо с началото на
действието на Луната отвън. Само че това действие на Луната, т.е. на
онова Същество, което беше свързано с отделянето на Луната, с действието на Луната отвън, ние трябва да си го представим в общността на
Елохимите - това, което наричаме Явех-Елохим. Така щото бихме могли
да кажем: Действието на Луната върху Земята през неговия първи ста124

дий отговаря на всичко онова, което можем да наречем внедряване на
земно-лунното вещество в човешкото тяло. На това човешко тяло, което
до тогава се е състояло само от топлина, бе внедрено онова, което обикновено е преведено с думите: Явех-Елохим вдъхна на човека едно божествено дихание и човекът стана жива душа, но по-добре бихме казали
живо същество. При това не трябва да изпускаме изпредвид, отново да
обърнем вниманието върху сполучливостта, величието и мощността на
библейските изрази. Аз можах да обърна вниманието ви върху това, че
същинското земно развитие на човека се състои в това, че в своето духовно естество човекът трябваше да изчака, трябваше да остане в едно
духовно състояние до тогава, докато в Земното развитие се появят подходящите условия, така че, приемайки своето тяло, той да стане едно
зряло същество. Ако би трябвало да слезе по-рано от своето духовно
състояние в едно физическо тяло, например през време на онези процеси, които се описват в така наречения ден пети на сътворението, той
би могъл да стане само едно същество, което физически би било подобно на онези същества, които Библията ни описва като живеещи във въздуха и водата. Следователно, как ни се представя всъщност това същество на човека? Това ни се описва по един величествен начин; и изразите
са така сполучливо избрани, че съвременният човек би могъл да научи
много по отношение на подбирането на подходящите и сполучливи изрази. Там ни се казва, че онези същества, т.е. видовите души, които в петия ден на сътворението се потопяват в материята, стенаха живи същество, станаха именно това, което днес наричаме живи същества. Но тогава човекът още не слезе долу. Онези видови души, които се намираха
още горе един вид в големия резервоар на духовното, те слязоха покъсно. И през време на шестия ден на сътворението първо слязоха найблизките до човека по-висши животни, същинските земни животни.
Следователно и през време на така наречения ден шести на сътворението, в началото на този ден човекът не трябваше още да слезе в гъстата
материя; защото ако той би приел в себе си тогава силата на Земното
развитие, би станал едно същество, което физически би било като земните животни. Първо слязоха долу видовете души на висшите земни
животни, които сега населяват земната почва, противоположно на въздуха и на водата. Едва след това настъпиха постепенно онези условия,
благодарение на които можеше да се развият заложбите за по-късния човек. Как става това? Това ни е показано по един величествен начин, когато се казва, че съществата на Елохимите се подготвиха да изправят
човека, земния човек според онзи образ, който ви описах, да влеят цялата си дейност в създаването на човека. Следователно трябва да кажем:
Първо това човек се роди чрез това, че Елохимите съединиха способ125

ностите, което всеки един от тях притежаваше, и действуваха като една
група от Същества, което имат една обща цел. Следователно първо човекът беше общата цел на групата на Елохимите. Сега трябва да си съставим една по-точна представа за това, как всъщност човекът се роди в така наречения ден шести на сътворението. Тогава той още не е бил такъв,
какъвто стои днес пред нас. Физическото тяло, в което човекът ни се
явява днес, възникна едва по-късно, когато стана вдъхването на живото
дихание на Явех-Елохим. Преди в тялото да бъде внедрен земният прах,
стана онзи процес, който се описва като създаване на човека от Елохимите. Следователно, какъв беше човекът, който Елохимите извикаха на
съществувание още през време на така наречената Лемурийска епоха?
Спомнете си за това, което често пъти съм казвал относно характера и
природата на днешния човек: Това, което наричаме човешко физическо
тяло, е еднакво у всички хора в известен смисъл само по отношение на
неговите по-висши членове. Но по отношение на половете трябва да различаваме хората така, че това, което в неговата физическа форма ни се
явява като мъж, то е женско в неговото етерно тяло; също така това, което ни се явява като физическа форма на жената, по отношение на етерното тяло то е мъжко. Така е разделено днес човечеството, човешкото
същество: Това, което външно се явява в мъжка форма, вътре с женско и
това, което външно се явява в женска форма, вътре е мъжко. Как стана
това? То стана благодарение на това, че относително едва в по-късно
време след същинските дни на сътворението стана диференцирането на
човешкото тяло. в онези хора, които се родиха като обща цел на Елохимите на шестия ден на сътворението, не съществуваше още деление на
мъж и жена; тогава хората имаха още едно общо тяло. Ние най-добре
можем да си ги представим, доколкото това е възможно в един образ, като кажем: физическото тяло беше още повече в етерно състояние, в замяна на това етерното по-гъсто отколкото то е днес. Следователно това,
което днес е гъсто физическо тяло, тогава, когато Елохимите го създадоха, не е било още така гъсто както днес, а етерното тяло е било по-гъсто
отколкото днес. Едно диференциране, едно сгъстяване към физическото
настъпи по-късно под влиянието на Явех-Елохим. Можете вече да доловите с вашето предчувствие, че човекът създаден от Елохимите не беше
още разделен на мъжки и женски род, както днес, а той съдържаше и
двата пола, мъжкия и женския, в себе си, половете не бяха разделени.
Следователно онзи човек, който се роди в смисъла, както Библията ни
казва това чрез Елохимите: "Да направим човека", не е бил още диференциран, а е бил едновременно мъж и жена. Чрез това сътворение на
Елохимите се роди човекът мъж-жена. Това е значението, първоначалното значение на това, което е преведено така изопачено в модерните
126

библии: "И Елохимите създадоха човека, мъж и жена го създадоха". Това "мъжко и женско" е най-органиченият превод в Библията. Тук ние нямаме работа с нещо мъжко и женско в днешния смисъл, а с недиференцирания човек, с човека, който съдържаше в себе си и мъжкия и женския пол. Аз зная много добре, че множество тълкуватели на Библията са
се обърнали срещу това тълкуване и са се опитали да превърнат в насмешка това, което много правилно са казали вече по-стари тълкуватели.
Те се опитват да се противопоставят на това тълкуване, според което човекът създаден от Елохимите е бил едновременно мъж и жена в едно
същество, че следователно образът и подобието на Елохимите, това, което се е родило по образа на Елохимите, е човекът мъж-жена. Такива
тълкуватели, които се надигат срещу това, бих искал да ги запитам, на
какво се опират те всъщност. Те не могат да се опират на ясновидско
изследване; защото това изследване никога не ще каже нещо друго, освен това, което току що ви казах. Нима те се спират на едно външно
изследване? Тогава бих искал да запитам тези хора, дали спрямо това,
което е истинско предание, те могат да подържат едно друго тълкуване.
На хората би трябвало да се разкаже това, което е всъщност външното
предание на Библията. Когато първо с помощта на ясновидското изследване се намери истинското състояние на нещата, тогава в този текст на
Библията се влива живот и светлина и тогава някои малки отклонения в
преданието нямат значение, защото запознавайки се с истината, човек
добива възможност да чете правилно текста. Обаче нещо друго е, когато
към нещата пристъпим от гледището на филологията. Трябва да бъдем
на ясно, че чак до първите столетия на Християнството от първата част
на Библията не съществуваше също нещо, което би накарало хората да
четат този текст така, както той се чете днес. Гласни не е имало в текста
и този текст е бил такъв, че и разделянето на отделните думи трябваше
тепърва да се извърши. Това по-късно са били прибавени точките, които
показват гласните в еврейската писменост. Бих искал да зная, с какво
право някои би искал да даде едно тълкуване на първоначалния текст, за
което с научна съвест може да каже, че то отговаря на истината, ако човек не е предварително подготвен чрез Духовната наука.
Така при делото на Елохимите имаме следователно работа с един подготвителен стадий за човека. Всички процеси, които днес назоваваме с
изразите "човешко размножение" или други подобни, съществуват тогава по отношение на човека в етерна, в духовна форма. Бих могъл да
кажа, че ту се намират още на едно по-висока степен или ако щете на едно по-висше поле. Едва делото на Явех-Елохим направи от човека това,
което той е станал днес. Всичко това трябваше да бъде предхождано от
закономерното създаване на другите нисши същества. Така следова127

телно бихме могли да кажем - чрез един предишен акт на сътворението
нисшите животински същества са станали живи същества. Същият израз
"нефиш" се употребяваше и по отношение на тези животински същества
и накрая той се употребява и за човека; но как се употребява той за
човека? Той се употребява така, че в момента, когато се явява Явех-Елохим и създава човека като днешен човек, там изрично се казва, че ЯвехЕлохим внедрява в човека нешама. А с това, че в човека се внедрява
един по-висш член, чрез това този същият човек става едно живо същество. Забележете сега, какво безкрайно плодотворно и пълно със значение понятие внася именно Библията в учението за еволюцията, за развитието. Без съмнение, би било глупаво да не признаем по отношение на
външното оформяване, че човекът принадлежи на горната степен на животинското царство. Тази тривиалност нека я оставим на Дарвинизма.
Но същественото е това, че човекът не е станел едно живо същество по
същия начин, както другите нисши същества, той не е станал по същия
начин едно същество, чийто характер да може да бъде назован с думата
"нефиш", а първо трябваше да бъде надарен с един по-висш член на неговото същество: един по-висш член, който по отношение на неговата
духовно-душевна природа е бил подготвен от по-рано. Тук ние стигаме
до едно друго паралелизиране на древното еврейско учение с нашата
Антропософия. Когато говорим за душевната природа на човека, ние
различаваме Сетивната душа, Разсъдъчната душа и Съзнателната душа.
Ние знаем, че първоначално в тяхната духовно-душевна форма те са възникнали през време на онези периоди, които в Библията са назовани с
първите три дни на сътворението. Тогава те се образуваха в тяхната заложба. Обаче самото обличане, същинското отпечатване, така щото едно
физическо тяло да стане израз на тази вътрешна същност на душевната
природа на човека, стана по-късно. Следователно ние трябва да запомним това, че така да се каже първо се ражда духовното, че след това тази
духовна природа се облича с едно астрално тяло и след това се сгъстява
все повече и повече стигайки до етерно-физическата форма и че едва тогава духовното се внедрява, т.е. това, което съществуваше по-рано се
внедрява под формата на дихание на живота. Следователно това, което
Явех-Елохим внася в човешкото същество като една ядка, то е образувано още от по-рано; то съществува в лоното на Елохимите. Сега то се
внедрява в човека, тялото на който беше образувано от друга страна.
Следователно то е нещо, което се влива в човека от една друга страна. И
с това внедряване на "нешама" е станало възможно да бъде внесено в човека онова, което можем да наречем заложба за неговата азова природа.
Защото тези стари еврейски изрази "нефиш", "руах" и "нешама" не са
нищо друго освен това, което ние охаратеризирахме успоредно с нашите
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антропософски изрази. На "нефиш" отговаря това, което в Антропософията наричаме Сетивна душа, на "руах" отговаря Разсъдъчната душа, а
на "нешама" отговаря Съзнателната душа.
Така ние трябва да си представим това напредващо развитие като един
извънредно сложен процес. Всичко, което се отнася за дните на сътворението, което е така да се каже дело на Елохимите преди тяхното издигане до Явех-Елохим, ние трябва да си го представяме така, че това става
така да се каже в по-висши духовни области, а това, което днес наблюдаваме като физическо в човешкия свят, то се явява чрез делото на ЯвехЕлохим.
За всичко това, което намираме по този начин в Библията, което може да
ни даде едно разбиране на същинската вътрешна природа на човека и
което ни е разкрито едва чрез ясновидския поглед, за всичко това още са
имали съзнание гръцките философи черпейки от различните центрове на
посвещение. Преди всичко за това е имал съзнание Платон, но също и
Аристотел. Който познава Платона и Аристотеля, той знае, че у Аристотел още е било живо съзнанието, че човекът е станал едно живо същество чрез един по-висши духовни-душевен член, докато по-нисшите същества са минали през други процеси на развитие. Аристотел си е представял това по следния начин: по-нисшите животински същества, те са
станали това, което са, чрез други процеси на развитието; обаче през
онова време, когато силите, които действуват в животното, можеха да
станат действени, през онова време човешкото духовно-душевно същество, което плуваше още в по-висшите области, не можеше да стане земно-телесно. В противен случай то би останало на по-нисшите степени
на който се намират животните. И по-нисшите животински степени
трябваше да бъдат свалени от тяхната власт чрез всаждането на човешката същност. За това още съществува един израз, който Аристотел употребява: "сфайрестай". Аристотел употребява този израз в смисъла, че
иска един вид да каже: Без съмнение, външно взето, по отношение на
външното тяло в човека има същите функции както в животинката природа; не така, както те се намират в животинската природа, те действуват господствуващо. В човека те са свалени от престола за тяхното господство и трябва да се подчиняват на един по-висш принцип: това означава "сфайрестай". И това се намира също в основата на библейското
сътворение на света. Чрез внедряването на "нешама" по-нисшите членове бяха свалени от тяхното господствуващо положение. Така, получавайки носителя на своята азовост, човекът е добил един по-висш член.
Но чрез това също естеството, което той притежава по-рано, което беше
повече етерно, бе диференцирано един вид с една степен по-долу. Той
получи един външен телесен член и един вътрешен повече етерен член:
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едното се разредява, другото се сгъстява. При човека се повтаря това, с
което ние се запознахме като смисъл на цялото развитие. Ние видяхме,
как топлината от една страна се сгъстява и се превръща във въздух, а от
друга се разредява и се превръща в светлина; как по-нататък въздухът се
сгъстява от една страна и се превръща във вода /течност/, а от друга
страна се разредява и се превръща в звуков етер. Същият процес става
на по-високи степени и за човека. Мъжко-женственото се диференцира
по-нататък в мъж и жена то се диференцира по-нататък така, че по-гъстата физическа природа на тялото отива навън, а по-тънката етерна природа на тялото е невидима и се насочва навътре. С това ние посочихме
същевременно нещо, което можем да наречем напредък от делото не
Елохимите към делото на Явех-Елохим. Следователно човекът, какъвто
той стои днес пред нас, е дело на Явех-Елохим. Това, което ние наричаме като ден шести на сътворението, съвпада следователно по време с нашата Лемурийска епоха, в която говори за човека мъж-жена.
Но в Библията се говори и за един седми ден на сътворението. За този
седми ден ни се казваме работата на Елохимите бе преустановена, че те
си починаха. Що значи това? Как трябва да схващаме това, което се разказва по-нататък? В смисъла на Духовната наука ние го схващаме правилно само тогава, когато сме наясно, че именно сега е настъпил моментът, когато Елохимите се издигат по-високо, когато те извършват своя
напредък към Явех-Елохим. Но ние не трябва да схващаме Явех-Елохим
като общност на Елохимите, а напротив така, че Елохимите отдават
един вид само една част от тяхното същество на лунното същество, а
това, което не се намира в тази отдадена част на тяхното същество,
те задържат; те така да се каже продължават своето собствено понататъшно развитие в този стар член на тяхното същество. А това
значи: по отношение на този член тяхната работа не се влива вече в
развитието на човека. Те продължават да действуват по-нататък в развитието на човека с онзи член на тяхното същество, което в тях беше
станал Явех-Елохим. Останалата част на тяхното същество не действува
непосредствено върху Земята; тя се посвещава на своето собствено развитие. Това означава "почивката" от земната работа, това означава съботния ден, седмия ден на сътворението. А сега трябва да обърнем внимание на нещо друго, което е важно. Ако всичко това, което казах сега, е
правилно, тогава трябва да схващаме човека на Явех, в когото Яхве беше отпечатал своето собствено същество, като непосредствен потомък
на човека, който бе създаден като един вид по-ефирен, по-мек човек в
шестия ден на сътворението. Следователно една права линия води човека, който беше още мъж-жена едновременно, който беше още в етерно
състояние, до физическия човек. Физическият човек е потомъкът, един
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вид сгъстено състояние на етерния човек. Следователно, когато бихме
искали да опишем човека на Яхве, който преминава на Атлантида, ние
би трябвало да кажем: "И човекът, който бе създаден от Елохимите в така наречения ден шести на сътворението, се разви по-нататък до еднополовия човек, до човека на Яхве. Това, което иде след седмия ден на сътворението, са потомците на човеците на Елохимите, това са потомците
на онова, което се яви в съществуването в шестия ден на сътворението.
Тук Библията отново ни се показва в своето величие, когато във втора
глава ни разказва, как фактически човекът на Яхве е един потомък на ако можем така да се изразим - небесния човек, на човека, който Елохимите създадоха на шестия ден на сътворението. Точно както синът е потомък на бащата, така човекът на Яхве беше потомък на човека на Елохимите. Това ни разказва Библията, когато в стих 4 от 2-ра глава казва:
Това,което ще следва сега, са потомците, следващите родове на небесните същества. Това е записано там. Ако вземете Библията такава, каквато
тя съществува в дневните преводи, ще намерите в нея знаменателното
изречение: Това е битието на небето и на земята, когато бяха създадени
в деня, когато Господ Бог направи земята и небето. Обикновено целокупността на Елохимите е наречена "Бог", а Яхве-Елохим е наречен "Господ Бог". Господ Бог създаде земята и небето. Моля ви много да разгледате внимателно и точно и след това ви моля да се опитате съвсем честно да свържете в някакъв разумен смисъл с това изречение. Бих искал
да зная, кой би могъл да стори това. Който може това, тогава той не
трябва да се вглежда по-нататък в Библията, защото тук се намира думата "толедот", която означава "следващите родове, следващите поколения" и тук на същото място стои тази дума, както при Ной, когато става
дума за следващите поколения, за следващите родове. И така тук се говори за човеците за Яхве като потомци, като следващи родове на небесните същества също както там се говори за потомците на Ной. Ние трябва да четем това място по смисъл, както следва: "Това, което следва, това, за което ще се говори в следващото, това са потомците на небесните
и земни същества, които бяха създадени от Елохимите и бяха продължение от Яхве-Елохим. И така, и в смисъла на Библията ние трябва да считаме човека на Яхве като потомък на човека на Елохимите. Който иска
да приеме едно ново съобщение за сътворението, понеже става дума за
това, че Бог е създал човеците, него аз бих съветвал да счита, че има и
едно трето съобщение, един трети разказ за сътворението, поради това,
че и в една следваща глава, в пета глава, която обикновено започва с
думите: Това е книгата за родовете /там се намира, както и на други
места, думата "толедот"/, се говори за дъгата. От това той би могъл да
направи една Библия на дъгата. Тогава ще имаме една Библия скърпена
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от отделни парчета; тогава ще имаме парцали, а не Библия. Ако бихме
могли да отидем по-нататък, ние бихме обяснили и това, което се казва
и в пета глава.
Така следователно вие виждате, когато разглеждаме тези неща действително вътрешно, че имаме работа с едно пълно съвпадение на Генезиса,
на библейска разказ на сътворението, с това, което можем да установим
в Духовната наука или в Тайната наука. Когато вземам под внимание
това, тогава можем да се запитаме: Какво трябва да се разбира с тези повече или по-малко образни изрази, които са употребени в Библията?
Какви са обектите на това описание? Но тогава ние трябва да бъдем на
ясно, че отново ще намерим това, което се получава от ясновидското
изследване. Както днес ясновиждащият поглед наблюдава в свръхсетивната област произхода на нашето земно съществуване, така са го виждали и онези, които първоначално са съставили библейския разказ; те са
виждали свръхсетивното. Фактите, които ни се описват в тяхната първична форма, са схванати по ясновидски начин. Следователно, когато
хората си построяват това, което наричат древност в смисъла на чисто
физическия възглед, те се ръководят от остатъците, които могат да се
намерят външно. И когато след това отиват все далече и по-далече в миналото и проследяват живота и развитието, тогава физическите образи
стават все по-мъгливи. Обаче в тази мъгливост царуват и тъкат духовните сили и същества. И по отношение на своята духовна същност самият
човек първоначално се намира в лоното на тези първични духовни Същества. И когато продължим нашето разглеждане на Земното развитие
до времената, за които говори Генезисът, нашето Земно развитие преминава така да се каже в своите духовни първични състояния. А под думите "дни на сътворението" се разбират духовни състояния на развитие,
които могат да бъдат обхванати само чрез ясновидското изследване.
Разбира се също така, че физическото постепенно се образува от духовното. На ясновидския поглед това развитие се представя така: Когато ясновидският поглед се насочи към фактите, които ни се описани в Генезиса, първо ще се открият духовни процеси. Всичко, което е описано
там, се представя като духовни процеси. Едно физическо око не би видяло нищо, абсолютно нищо. За ясновидското виждане от духовното постепенно кристализира твърдото състояние на материята, както ледът се
образува и втвърдява от водата. От вълните на астралното море, от вълните на Девакана възниква това, което сега може да бъде видяно и
физически. Следователно в процеса на наблюдение в образа, който отначало може да бъде обхванат само духовно, физическото се явява като едно кристализиране в духовното. С това ние обърнахме вниманието и
върху факта, че в далечното минало човекът не можеше да бъде намерен
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с физическите очи /той беше невидим за тези очи/. До шестия съответно
до седмия ден на сътворението, следователно до нашата Лемурийска
епоха, едно физическо око не би могло да види човека, защото той съществуваше само духовно. И тази е голямата разлика между едно истинско учение за еволюцията и едно измислено такова. Последното вярва,
че само физическото развитие съществува. Човекът не се ражда чрез това, че стоящите под него същества се развиват някакси нагоре до човешката форма. Това е най-фантастичното, което можем да си представим,
че именно една животинска форма се превръща в по-висшата форма на
човека. През време когато тези животински форми възникват, през време, когато те образуват тяхната физическа форма, човекът вече отдавна
съществуваше. Само че той слиза долу по-късно и застава наред със слезлите по-рано животински същества. Който не може да разглежда еволюцията така, на него просто не може да се помогне, той се намира под
внушението на съвременните понятия; той се намира не под влиянието
на естественонаучните факти, а под внушението на съвременните мнения.
Когато искаме да охарактеризираме развитието на човека с останалото
развитие, ние трябва да кажем: В реда на развитието ние имаме възникването - искам да кажа сега - на птиците и на морските животни като два
клона; след това имаме сухоземните животни като един особен клон.
Едното би отговаряло на така наречения ден пети на сътворението, другото на шестия ден на сътворението. И след това се явява човека, обаче
не като се продължава линията на развитието, не като продължение на
тази линия, а като той слиза върху земята. Това е истинското учение за
еволюцията. И това учение на еволюцията е изложено по-точно в Библията отколкото в някоя модерна книга, която се подава на материалистичната фантастика.
Сега, обични мои антропософски приятели, това са само отделни забележки. В последната сказка трябва винаги да се правят допълващи забележки. Защото ако искаме да развием една такава тема по съответния
начин във всички направления, тогава би трябвало да говорим месеци
наред: защото този Генезис съдържа извънредно много неща. С нашите
цикли ние можем винаги да даваме само подбуди. Това именно исках аз
и този път. Още веднъж бих искал да подчертая изрично, че никак не ми
беше лесно да пристъпя към развитието на този цикъл; защото, след като някой е слушал тези неща, той не може лесно да си създаде една
представа за това, колко е труден пътят, който води до тези по-дълбоки
основи на библейския разказ за сътворението, колко е трудно да се намери успоредността между намерените по-рано духовнонаучни факти и
съответните библейски места. Когато човек постъпва съвестно в това
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отношение, това представлява една извънредно трудна работа. Често пъти хората си представят, че ясновидският поглед прониква лесно навсякъде. Мисли се, че е достатъчно човек само да погледне и всичко се разкрива от само себе си. Без съмнение, онзи, който застава срещу нещата
по един наивен начин, той често вярва, че може да обясни лесно всичко.
Обаче колкото по-нататък проникваме, такъв е случаят и при външното
изследване, толкова повече трудности срещаме, а когато преминем от
физическото в ясновидското изследване, едва тогава изникват истинските трудности и човек е завладян от чувството на голяма отговорност, което трябва да имаме, когато въобще искаме да отворим уста и говорим
върху тези неща. Все пак в известно отношение аз вярвам, че в този цикъл от сказки не съм употребил нито една дума, за която да не мога да
кажа: тя ще може да остане, доколкото това е възможно, тази дума е
един подходящ израз в немския език за това, което може да доведе до
една правилна представа. Но това не беше лесно. Ето вижте, съществуваше намерението да позволим на нашия любим приятел, господин Зайлинг, да изнесе в началото или в края на този цикъл сказки с онова изкуство, което можахте да почувствувате отново вчера в неговата сказка;
имахме намерение да го помолим да ни прочете разказа за седемте дни
на сътворението, за които говори Генезисът. Вие лесно ще можете да
разберете, че беше невъзможно да оставим да се прочетат обикновените
текстове, след като именно в този цикъл бяха търсени подходящите изрази за това, което действително се казва в Генезиса. И имаше малко
надежда, че може би днес накрая би могъл да се прочете един превод въз
основа на проучванията. Обаче при големия наплив на многото посещения от последните дни не можехме да се осмелим даже и да направим
опит за някакъв превод на Генезиса, който да може да се прочете пред
вас. Такъв, опит не можехме да направим с пълна съвестност и по отношение на това бих искал да ви утеша за по-късно. За сега трябва да се задоволим с тези подбуди, които можем да получим от този цикъл. Защото
мога да ви уверя в това: че там един истински за една такава работа, която изисква сто пъти повече духовна сила, отколкото беше употребена
от първия момент, когато се роди зародишът за нашата розенкройцерска
мистерия /драма на Р.Щайнер, бел.на превод./ до последния момент, когато тя бе представена. Онзи, който познава трудностите, ще намери, че
изготвянето на един правилен текст на Генезиса е сто пъти по-трудно,
отколкото е не леката в себе си работа, която се опитахме да осъществим с Розенкройцерската мистерия. Именно когато напредваме в това,
което ни е дадено като велики откровения на света, тогава се натрупват
трудностите и добре е да се запознаем с този факт. Защото именно благодарение на това, че виждаме и познаваме тези трудности ние стигаме
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все по-далече и по-далече в правилното разбиране на Антропософията.
Антропософията трябва да разтваря едно широко сърце спрямо всичко,
което трябва да съдействува за осъществяването на Антропософската
работа. Ето защо, макар и да работим по определени методи, ние не трябва да считаме, че някой друг метод на работа не принадлежи към нас.
Днес развитието на нашата епоха, духовното развитие на нашата епоха
изисква да се върви по пътища, които трябва да доведат до великата цел,
която стои пред нас. И въпреки че моята задача е да работя и излизам
пред вас само в областта на езотеризма, вие никога не ще констатирате,
че аз изключвам другите методи на работа. Това мога да спомена накрая
на този цикъл, който с помощта на езотеризма ни доведе до такива висши области на антропософското изследване и именно във връзка с това
бих искал да обърна вниманието ви, че е добре, когато за антропософското схващане търсете помощ от всички страни, добре е да познаете и
това, което от други методи се присъединява към нашия езотеризъм. Ето
защо бих искал да насоча вниманието ви към една благодатна книга, написана от нашия любим приятел, господин Лудвиг Дайнарт, в която е
изложено в красива форма това, което може да ни бъде от полза от други страни на изследването, за да бъдем всестранни в тази област. И понеже в тези книга авторът се стреми и описва една хубава хармонична
връзка с това, което ние застъпваме като езотеризъм, това изложение
може да бъде само от полза и за нас антропософите. В нея ще намерите
много неща, които ще можете да използувате в пътя на Антропософията.
Бих могъл да насоча още вниманието ви върху много неща. Преди всичко бих искал да обърна вниманието върху нещо друго, върху нещо, което в тези сказки - бих могъл да кажа - срещахме на всяка крачка: върху
необходимостта, антропософското учение да стане в нашето сърце и в
нашата душа това, което с пълната сила на нашия вътрешен живот да ни
възнесе все по-нагоре и по-нагоре, към все по-висши форми на чувствуването, към все по-великодушни форми на живот по отношение схващането на света. Само когато ставаме по-добри хора в интелектуалната,
сърдечната и моралната област, ние доставяме пробния камък за плодотворността на това, което можем да получим в полето на Антропософията. И така ние можем да кажем, че именно такива учения, които ни показват паралелизма на нашето духовнонаучно изследване с Библията,
могат да бъдат особено плодотворни. Защото именно чрез такива учения
ние можем да узнаем, как ние самите сме "възникнали", от къде "водим
своя произход", както би се изразил Яков Бьоме, как сме възникнали от
онова свръхсетивно духовно лоно, в което се коренят самите Елохими,
които се развиха до степента Яхве-Елохим, до тази по-висша форма на
развитието, за да произведат като цел на тяхното творчество това, което
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наричаме човек. Нека схващаме този наш произход с необходимото благоговение, нека го схващаме обаче и с необходимото чувство на отговорност! Елохимите, Яхве-Елохим започнаха да действуват върху нашето развитие със своите най-добри сили; нека схващаме този наш произход с чувството на дълг спрямо нашата човешка природа, да внесем все
повече и повече в нас и духовните сили, които са навлезли в Земното
развити по-късно в течение на еволюцията. Ние говорихме за влиянието
на Луцифер. Чрез Луцифер, чрез луциферическото влияние е останало
нещо в лоното на онази духовност, от която произхожда и самият човек,
вследствие на това луциферическо влияние в това лоно е останало нещо,
което бе донесено на Земята в една по-късна епоха чрез въплъщението
на Христа в тялото на Исуса от Назарет. От тази епоха насам в Земното
развитие действува Христос като един друг божествен Принцип. И погледът насочен към великите истини на Генезиса трябва да събуди в нас
чувството на задължение, да внесем все повече и повече в нашето собствено същество Христовото Същество; защото ние ще изпълним нашата
цяла задача като човеци само благодарение на това, че се проникнем с
този Христов Принцип; само благодарение на това ние ще станем на
Земята все повече и повече съществото, заложбата за което е била положена в нас още от онези времена, за които се говори в библейския разказ
за сътворението. Нека един такъв цикъл от сказки действува така, че
слушателите да приемат не само учения, а в душите им да се събудят
сили. Нека тези учения, тези истини, които се вляха в нас от едно поточно разглеждане на Генезиса, да действуват в душата ни като сили,
макар и да забравим нещо от подробностите. Това трябва може би да кажем като завършек на тези дни, през които отново можахме да плуваме
за кратко време в потока на антропософския живот: Нека се постараем
да вземем от истините онези сили с нас, които могат да се получат от такива истини. Да изнесем тези сили навън, да направим тези сили да принесат плод в нашия външен живот! Каквото и да вършим, в каквато и
област на съществуването, в каквито и професии да действуваме: тези
сили могат да разгорят, да оплодят нашето творчество, нашата дейност,
но също и нашата радост, блаженството на нашия живот. И никой, който
е разбрал в правилния смисъл великия произхода на човешкото съществуване, не може да влезе в по-нататъшното съществуване, без да приеме
тези учения, тези истини като семена за развитието на един блажен
живот, на един изпълнен с радост живот. Когато искате да извършите
дела на Любов, направете така, че от вашите очи да блести истината относно великия произход, относно великото предназначение на човека,
тогава вие най-добре ще изнесете пред външния свят това, което е антропософското учение. Това антропософско учение ще покаже своята
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истинност на дело, разливайки щастие около човека, разливайки блаженство, радост, здраве за нашето собствено духовно естество, за нашата собствена душа, за нашето собствено тяло. Чрез това, че приемаме в
нас антропософското учение, ние трябва да бъдем по-добри, по-здрави,
по-силни хора. Той не трябва да бъде нищо друго освен едно семе, което
се потопява в душата на слушателите, покълва, израства и дава вън в
света плодовете за окръжаващия свят. Така ние се разделяме физически,
но оставаме съединени духом и искаме да действуваме заедно чрез това,
че пренасяме учението в живота. Нека се проникнем от този дух, да не
отслабваме в този дух, до онзи момент, когато ще видим осъществени не
само в духовната област, но и във физическата област думите, които и
този път ще изговоря като последни:
Довиждане !
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