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ПЪРВА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 22 май 1907 г. 
Предлаганият цикъл от лекции в програмата  е наречен "Теософия по 
метода на розенкройцерите". Под това се подразбира древната, но вечна 
нова мъдрост, изнесена по начин съответстващ на нашето време, метод, 
който - такъв, какъвто се явява тук по начина на описване,- е известен от 
14 век. Но в тези лекции аз ще говоря не за историята на розенкройцер- 
ството. 
Вие всички знаете, че децата в училище днес учат геометрия, към която 
се отнася, например, теоремата на Питагор. Основите на тази геометрия 
се изучават всякакви връзки с това, как е възникнала самата геометрия, 
понеже какво знаят учениците за Евклид? И все пак те учат именно Ев- 
клидова геометрия. Едва по-късно, когато съдържанието на предмета ве-
че ще бъде известно, те, може би, ще научат от историята на науките за 
външната страна на нещата, за формата, с която човечеството първона-
чално се е сблъскало с това, което сега е станало достъпно за обикнове-
ното училище. И ето, колкото малко го касае ученикът, който сега учи 
елементарната геометрия това, в какъв начин Евклид за първи път е дал 
на човечеството, толкова малко и нас ще ни касае това, как се е развива-
ло в историята така нареченото розенкройцерство. И по същия начин, 
както ученикът изучава сегашната геометрия от самия предмет, така и 
ние ще разгледаме тази розенкройцерска мъдрост сама по себе си. 
Този, който познава историята - и то външната история - на розенкрой- 
церството, както е отразена в литературата, той знае много малко за ис-
тинското съдържание на розенкройцерската теософия. Това, което се 
явява тази теософия, започвайки от 14 столетие живее като истински 
предмет независимо от нейната история, по същия начин, както геомет-
рията е истинска и познаваема независимо от историята на тази наука и 
нейното  постепенно установяване. За това само бегло ще посочим ня-
кои исторически факти, които следва да се знаят. 
През 1459 година висшата духовна индивидуалност, въплътила се в чо-
вешката личност, носеща пред очите на света името Християн Розен- 
кройцер първоначално се явява на тесен кръг посветени ученици в ка-
чеството на учител. Християн Розенкройц бил издигнат в строгото зат-
ворено духовно братство Fraternitas Lapidis aurei /Братство на увития с 
рози кръст/ в сан Egues Lapidis aurei, т.е. Рицар на златния камък. В сле- 
дващите лекции ще ни стане по-ясно какво означава това. Тази висока 
духовна индивидуалност, която влязла във физическата сфера във външ-
ната личност Християн Розенкройц, винаги е оставала лидер и учител на 
розенкройцерското течение "в същото тяло", както казват в окултизма. 
Значението на израза "винаги остава в същото тяло" също ще стане ясно  
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в близките занятия, когато ще говорим за съдбата на хората след смър- 
тта. 
Мъдростта, за която говорим сега, до втората половина на 18 столетие 
се е пазила в тесен кръг на братството от външния екзотеричен свят. 
През 18 век това братство приело мисията да внесе по духовен път в 
културата на Централна Европа нещо от своята езотерика, и за това ние 
виждаме как във външната култура се появява нещо, което на пръв пог-
лед ни се струва екзотерично, но всъщност се явява не нещо различно от 
външен израз на езотеричната мъдрост. В течение на векове се намирали 
хора, които се стараели по всякакъв начин да проникнат в дълбините на 
тази мъдрост, която ние наричаме розенкройцерска, но не им се отдало. 
Така Лайбниц усърдно се опитвал да се приближи до източника на тази 
мъдрост. Но тя избухнала с ярка светлина в едно екзотерично произве-
дение на Лесинг, което създал преди своята кончина във физическия 
свят. Тя се нарича "Възпитание на човешкия род". Това произведение 
обезателно трябва да бъде четено между редовете, само тогава - при то-
ва само езотерикът - може да разбере по неговия необичаен завършек, че 
то е външен израз на розенкройцерската мъдрост. 
Особено красиво се проявила тази мъдрост в човека, който отразил в се-
бе си културата на Европа в края на 18 век, и то интернационалната кул- 
тура. Този човек бил Гьоте. Когато Гьоте, достатъчно млад, се прибли-
жил до източника на розенкройцерската мъдрост, той приел нещо от ви-
соката и много необичайна инициация. Когато говорим за инициацията 
на Гьоте, рискуваш да се окажеш неправилно разбран, и за това, може 
би, именно тук следва да се отбележи, че това била особен вид инициа- 
ция. Това се случило през периода, когато Гьоте е напуснал университе-
та в Лайпциг, но все още не е заминал за Страсбург. Случило се нещо 
във висша степен необичайно. Гьоте изпитал дълбок душевен стрес; 
външно той се изразил в обстоятелството, че в края на пребиваването си 
в Лайпциг Гьоте се намирал близо до смъртта. По време на тежка болест 
с него се случило важно събитие - един вид инициация. В началото Гьо- 
те не знаел, инициацията изливала в неговата душа поетични потоци и, 
как това скрито течение си пробивало път в произведенията на поета, 
бил твърде забележителен процес. Такова озарение ние откриваме в по-
емата "Тайна", която близките приятели на Гьоте са считали за една от 
най-дълбоките му творби, и всъщност, замисълът на тези стихове бил 
толкова дълбок, че Гьоте така и не успял да намери в себе си сили да до-
пише докрай. Културното течение на това време все още било неспособ-
но външно да изрази цялата дълбочина на живота, която пулсира в тази 
поема. Тя трябва да се възприема като един от най-дълбоките извори на 
душата на Гьоте, това е книга за седемте печата за всички коментатори.  
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Но в последствие инициацията продължила развитието си, и Гьоте, все 
повече осъзнавайки я, съумял накрая да създаде тази забележителна по-
ема в проза, която ние знаем като Приказката за зелената змия и краси-
вата Лилия. Това произведение е едно от най-дълбоките в световната 
литература. Който може да го изтълкува правилно, знае много за розенк-
ройцерската мъдрост. 
Но тогава, когато трябвало тази мъдрост да се влее в общата култура, 
случило се е така, че по някакъв начин - как именно, тук няма да гово-
рим - тя била предадена: някои представители на розенкройцерите екзо-
терично излезли в широкия свят. От една страна това е предателство, а 
от друга, необходимост, за да може културата на Запада дълго време, в 
течение на 19 столетие, да остане на физическо ниво незасегната от вли-
янието на езотериката - тези две обстоятелства довели до това, че източ-
ниците на розенкройцерската мъдрост, и преди всичко самия велик ос- 
новател, който от този момент винаги е на физическо ниво, са се отдръп-
нали на пръв поглед в сянка, така че в първата половина на 19 век, а съ-
що и в продължение на голяма част от втората, от тази мъдрост можело 
да се открие много. Едва в наше време отново става възможно да се от-
ворят изворите на розенкройцерската мъдрост и да бъдат насочени към 
общата външна култура. Ако ние разгледаме тази култура ще разберем 
защо това трябвало да бъде така. 
Сега вече аз бих искал да ви посоча две особености, които характеризи-
рат розенкройцерската мъдрост и важната за нея мирова мисия. Първата 
е свързана с цялото отношение на човечеството към тази мъдрост, която 
представя себе си нещо различно, отколкото окултна форма на христи-
яно-гностичната мъдрост. Ние трябва за сега само леко да докоснем два-
та факта на духовния живот, ако желаем ясно да си представим това за-
бележително положение на мъдростта на розенкройцерите. Първият от 
тези два факта - отношението на ученика към учителя, и във връзка с то-
ва отношение трябва да разгледаме две неща. Първо, ние ще обсъдим 
това, което се нарича ясновидство, второ - това, което наричат вяра в ав- 
торитета. Под "ясновидство" - всъщност казано, това не е най-доброто 
наименование - се разбира не само духовното виждане, а и духовен слух 
/чуване/. В последните две - е източникът на всяка мъдрост, която иска 
да ни научи на скритата мъдрост на света, и от някой друг източник не 
могат да произлязат истински знания за духовните светове. В методът на 
розенкройцерите има, обаче, съществена разлика между откриване на 
духовните истини и разбирането им. 
Да се намери духовна истина непосредствено във висшите светове не 
може нито един човек, който не притежава във висша степен духовни 
способности - т.е. не е ясновидец. Ясновидството е необходима предпо- 
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ставка за откриване на духовни истини. Но всичко това е за откритието, 
тъй като досега и още дълго в бъдеще никое истинско розенкройцерство 
не е учило и няма екзотерично да учи на нищо такова, което не би било 
възможно да се разбере на обикновения и общ за всички хора логически 
разум. Ако срещу розенкройцерската форма на теософията издигнат то-
зи аргумент, че тя изисква да има разбиране за ясновидство, то това не е 
вярно. Който не успее да обхване мъдростта на розенкройцерството със 
своето мислене, той все още недостатъчно е развил логическия разум. 
Ако само събира вътре в себе си всичко, което дава съвременната кул- 
тура, всичко, което днес може да се научи, ако се има достатъчно търпе-
ние и издръжливост, да не бъде много мързелив, за да се учи, тогава мо-
же да се разбере и осъзнае това, на което учи учителя - розенкройцер. 
Ако някой се съмнява в тази мъдрост и каже: аз не мога да разбера,- то 
той е виновен не за това, че още не може да се издигне до висшите сфе- 
ри, а за това, че не желае достатъчно да напрегне своя логически ум, или 
за това, че не желае да включи допълнително достатъчно количество 
опит от своето обикновено образование за истинското разбиране. 
Спомнете си само за невероятната популяризация на мъдростта, която 
става от времето на появяване на християнството до наши дни, и се опи-
тайте да си представите картината на християнското розенкройцерство 
през 14 век. Помислете за това, как в тази епоха отделният човек, живе-
ещ отвън, в света, се отнасял към учителите. Въздействие можело да се 
осъществи само с помощта на устното слово. Обикновено неправилно 
си представят, каква гигантска еволюция се извършила в тази векове. 
Достатъчно е да си спомним за откритието на изкуството, на книгопеча- 
тането. Помислете за тъмно-мъглявите канали, по които благодарение 
на това изобретение е могло да се влее във всеобщия културен живот 
това, което днес се създава по върховете на духовния живот. От книгите 
до последната забележка във вестника вие ще откриете безброй много 
канали, по които във всеобщия живот се вливат невероятно количество 
представи. Тези пътища, които се открили за човечеството само благода-
рение на това изобретение, те станали причина, интелектът на западната 
култура да придобие съвършено нови форми. Западният интелект, разу-
мът от тогава започнал да действа напълно различно. 
Новата форма на мъдростта трябва да се счита от тогава. Необходимо 
било да се създаде такава форма, която би могла да устрои пред това, ко-
ето се влива във всеобщия живот по хиляди канали. И ето, розенкрой- 
церската мъдрост е такава, че тя може да устои пред всеки аргумент на 
популярната или дори пред висшата наука. Източникът на устойчивост-
та на тази мъдрост пред всякакви научни опровержения се намира в са-
мата нея. При това истинско разбиране на съвременната наука - не това  
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дилетантско разбиране, което се среща понякога и у професорите в уни- 
верситетите, а разбирането, действащо независимо от различни абстрак-
тни теории и материални фантазии, които строго стоят на основата на 
фактите и не слизат от нея,- такова разбиране черпи едно след друго до-
казателства в полза на розенкройцерските духовни истини именно от 
науката. 
Втората важна черта на розенкройцерската мъдрост в смисъла на отно-
шенията между учител и ученик се явява това, че тук има съществено 
различие от другите посвещения на ученика пред неговия "гуру", източ-
ния учител. Това, как гледа ученикът на своя гуру, по някакъв начин не 
може да бъде свързано с вярата в авторитета в мъдростта на розенкрой- 
церите. Ще ви обясня това с един пример от обикновения живот. Учи- 
телят-розенкройцер не желае да бъде със своите ученици в различно от-
ношение от тези, в които се намира математикът и този, който изучава 
математиката. Може ли да се говори за това, че изучаващият математи-
ката следва своя учител по силата на вярата в авторитета? Не. Може ли 
да се говори за това, че изучаващият математиката не се нуждае от 
учител? Много биха отговорили: да,- защото нали е възможно, вероятно, 
да се самообразова, опирайки се на добри книги. Но в такъв случай само 
пътя е друг, о този когато учител и ученик са един срещу друг. И, по 
принцип, така, разбира се, може да бъде. И по същия начин може да се 
открият всички духовни истини от всеки човек, който се издигне на из-
вестна степен в ясновидството, но всеки ще каже, че е неразумно да се 
постигат целите по окултен път. Също така неразумно би било да се 
заявява: източникът на всички духовни истини трябва да се намира вът-
ре в мен. Ако учителят знае математическите истини и ги съобщава на 
ученика, ученикът повече не се нуждае от никаква вяра в авторитета, 
той разбира тези истини по силата на тяхната собствена правилност, и 
на него му е нужно само правилно да ги разбере. Така е и с цялото окул-
тно развитие в розенкройцерския смисъл. Учителят - това е приятел, 
съветник, който първи изживява окултния опит и дава на своя ученик да 
го изживее. И ако такъв опит е даден, то за неговото приемане авторите-
ти са необходими толкова малко, както за възприятието на математичес-
кото твърдение: сумата от ъглите в един триъгълник е равна на 180° 
градуса. Авторитетът в розенкройцерството не е авторитет в неговия 
смисъл, а по-скоро това, което е необходимо за съкращаване на пътя към 
висшите истини. 
Това едната страна. Другата - по отношение на теософията към всеобща-
та духовна култура. От това, което не чуете тук в близките дни, ще раз- 
берете, че духовната мъдрост може непосредствено да се влива в прак-
тическия живот. Ние не поднасяме някаква система, която може да се  
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прилага само на теория, а даваме нещо полезно за разбирането на дълбо-
ките основи на нашето съвременно мирово познание и за проникване в 
духовните истини на нашия ежедневен живот. Розенкройцерската мъд-
рост трябва да проникне не само в главата и не само в сърцето, а и в 
ръцете, в нашите професионални навици, в това, което човек прави еже- 
дневно. Това не е сантиментално съчувствие, това е самоизработване 
способността да се действа всред всеобщото служене на човечеството. 
Представете си, че би възникнало общество, което би имало за цел един-
ствено братството на всички хора и не би правило нищо, освен само да 
проповядва братство. Това не би било розенкройцерство, тъй като розен-
кройцерът казва; представи си човек, който си е счупил крака и лежи 
пред теб на улицата. Ако около него стоят 14 човека, горещо му съчув- 
стват, но сред тях няма никой, който би могъл да оправи крака, то всич-
ките 14 се оказват по-малко от единия, който ще е в състояние да оправи 
крака и да направи това дори ако в него няма никаква сантименталност. 
Такова е убеждението на розенкройцерът: всичко зависи от дейното 
познание, от възможността да се премине от познанието към самия жи- 
вот. Разговорите за съчувствие дори се струват на розенкройцерът нещо 
опасно, понеже постоянното подчертаване на съчувствието му се струва 
един вид астрално сладострастие. Това, което се явява неизменно сла-
дострастие на физически план, същото на астрален план е това съчувст- 
вие, отхвърлящо познанието. Дейното познание, което навлиза в живо- 
та,- разбира се, не в материален смисъл, но, бивайки от духовно ниво ве-
че пренесено долу,- ни дава способността да действаме на практика. От 
необходимото разбиране, че светът трябва да върви напред, вече се по-
явява хармония, и е толкова истинска, че тя образува сама себе си, кога-
то произхожда от познание. За този, който умее да оправи крака, може 
да си каже: ако той не обича хората, то, може би, ще остави пострадали-
ят да лежи. При обикновеното познание във физически план това е въз- 
можно. Обаче, ако става дума за духовното познание, такова възражение 
губи силата си. Не може да има такова духовно познание, което не би се 
вляло в дейния живот. 
Ето каква се явява втората съществена страна на розенкройцерската 
мъдрост: тя може да бъде открита само с помощта на ясновидството, но 
може да бъде разбрана от обикновеният човешки ум. Това може да ви се 
стори нещо много странно. Излиза така: за да се придобие опит в духов-
ния свят, вие трябва да станете ясновиждащ, за да разберете това, което 
вижда ясновидеца, това не ви е нужно. Този, който в качеството на виж-
дащ се спуска от духовните светове и разказва за нещата които стават 
там, и с това съобщава някои знания, необходими за съвременния човек,  
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може да бъде разбран, ако слушателите желаят това; понеже човекът е 
така устроен, че е способен да възприема тяхната очевидност. 
Ние ще се запознаем със седемчленната човешка природа, каквато я 
вижда метода на розенкройцерите. Ние ще се запознаем с тази природа, 
както тя се явява пред нас. Ние ще опознаем физическото тяло, което 
всеки мисли, че го знае, а всъщност изобщо не го познава. Както е не-
възможно да се види кислорода във водата, а е необходимо първо да се 
отдели от водорода, а след това да се разпознае, така и при вида на дру-
гия човек не виждаш физическия човек. Човекът - е също такава смеси-
ца от физическо, етерно, астрално тяло и други елементи на своята вис-
ша природа, както и водата се състои от кислород и водород. И ето съ-
единенията на всички тези елементи вие виждате пред себе си. Ако вие 
желаете да съзрете само физическото тяло е необходимо да отстраните 
астралното - това е възможно, когато човек спи без сънища. Сънят е 
един вид висше химическо отделяне на астралното тяло заедно с висши-
те принципи на човешката природа от етерното и физическо тяло. Но и 
н този случай, пред вас все още няма да бъде действителното физическо 
тяло. Едва след смъртта, която отнесе със себе си и етерното тяло, ще 
остане само физическото тяло. 
Това няма непосредствено практическо значение. Ще поясня с пример. 
Вземете някоя определена част от астралното тяло. В далечното минало 
това, което човекът можел да вижда в още смътното, мъгляво ясновиж- 
дане, се явявало в съвършено различни образи от днес. Тези образи са 
отпечатани първоначално в астралното тяло на човека. Да си предста- 
вим, че в астралното тяло някога са се отпечатали образите на трите про- 
странствени измерения - във вид на дължина, ширина и дълбочина. Този 
образ на триизмерното пространство какъвто бил някога внедрен в аст-
ралното тяло от първоначалното мъгляво ясновиждане, се е предал по-
нататък в етерното тяло. Както печата се потапя в разтопения червен 
восък, така астралното тяло прониква в етерното, и това пластично изра-
ботвало формите на физическото тяло. Така образа на триизмерното 
пространство, е изработил някои органи в напълно определено място на 
физическото тяло. Първоначално в астралното тяло това е бил образа на 
три перпендикулярни една на друга линии. Този образ се е потопил като 
печат в червен восък, в етерното тяло, и една част на етерното тяло пра- 
ктически е изработила орган вътре в човешкото ухо - това са трите полу-
окръжни канала. У всеки вас ги има. Ако те бъдат повредени, човек ня-
ма да може да се ориентира в триизмерното пространство. Ще получи 
световъртеж, и няма да може да стои прав. Така образите на астралното 
тяло са свързани със силите на етерното тяло и органите на физическото 
тяло. Цялото физическото тяло на човека с неговите изваяни форми не е  
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нещо различно, от следствие, възникнало от образите на астралното тяло 
и архитектоничните сили на етерното тяло. За това не може да разбере 
физическото тяло този, който не е познавал по-рано астралното и етер- 
ното. Астралното тяло предшества етерното, а етерното предшества фи- 
зическото. Ето така не просто стоят нещата. 
Три полуокръжни канала - е такъв физически орган като носа. Всичките 
носове се различават един от друг, но вие можете да намерите сходство 
между носовете на родители и деца. Ако вие бихте могли да видите тези 
три каналчета, то бихте открили, че тук има също такива разлики и 
сходства, както при носовете, и че човек може по тези каналчета да при-
лича на майката или на бащата. Не се онаследява дълбоко духовното, 
вечното, което преминава през човешките въплъщения. За основата на 
това, което наричаме талант, характерните способности, им служи не 
мозъка на човека. Логиката е една и съща в математиката, във филосо-
фията и в практическия живот. Различията в способностите стават ясни 
когато логиката започва да се прилага в области, които имат свой орган 
на познание, например, тези три полуокръжни канала. Така способност-
та към математиката особено се проявява точно в тези хора, в които са 
развити тези органи. За пример може да послужи семейството на Бер- 
нули, което е давало добри математици един след друг. Индивидуално- 
стта може да понесе на земята колкото си иска музикални или други 
способности, но ако нужните зародиши ги няма по рождение в човешко-
то тяло, което може да и даде необходимите и форми и органи, тези спо-
собности не се развиват. 
И така, вие виждате, че е невъзможно физически да се опознае света, ако 
вие не познавате, как той е бил създаден. Не в оттегляне от физическия 
свят вижда розенкройцерът своята задача. Това би било съвършенно не- 
правилно, тъй като неговата задача точно е одухотворение на света. Той 
трябва да се издигне във висшите области на духовния живот и с тези 
познания, които там ще получи, дейно да работи във всички граници на 
физическия свят и особено сред хората. Това розенкройцерско убежде-
ние се явява непосредствено следствие на тази мъдрост. Ние ще разгле-
даме теософската система, която ще направи ясно за нас дори и най-
дребното. И нека да помним, че най-малкото в света е важно за най-го-
лямото и че най- малкото, ако то е поставено на правилното място, може 
да доведе до велики цели. 
 
ВТОРА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 25. 5. 1907 г. 
Миналият път говорихме за това, по какъв начин теософския метод, на-
ричащ се розенкройцерски, установява своето отношение към човека и  
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към цялата култура. При все че всяко знание за висшите светове може да 
бъде придобито само от ясновидец, само от високо развитите духовни 
сили на човека, в същото време този метод се стреми това, което се по-
явява в рамките на розенкройцерската теософия, да може да се разбере с 
използване само на обикновената логика. Тези познания намират разви-
тото възприятие на ясновидеца, но за тяхното достигане е достатъчна 
обикновената човешка логика. Все пак не следва да се мисли, така, като 
че ли, това, което може да се изкаже в една лекция, вече ще издържи 
всяка предполагаема критика. Това е възможно само в случай, ако се 
провери всичко чуто, отчитайки всички логически основания. Още за 
едно свойство ние вече говорихме в първата лекция, а именно за това, че 
розенкройцерски метод се стреми да изнесе Духовната наука в практи-
ческия живот. Но и тук е необходимо търпение: не всичко поначало ще 
се окаже пригодно да се вмести в практическия живот. Обаче, ако напра-
ви обзор на всичко изцяло, ще стане видно, че всички частности са съз-
дадени така че биха могли да се използуват в ежедневието. Мъдрост, 
приложена в живота,- ето това, може да даде розенкройцерския метод на 
изследване. 
В началото ще ни е необходимо да разгледаме човешката природа. Ние 
ще се запознаем с отделните части, членове на тази природа. Само ако 
преминаваме по този начин от степен на степен и нищо не пропуснем, 
ще видим, как всичко органически се вчленява. Тогава ние ще можем да 
говорим за съдбата на човешката душа след смъртта и ще разгледаме чо-
века бодърствуващ, спящ и мъртъв отново в смисъла на съставните чле-
нове на човешката природа. Ще ни бъде необходимо да изследваме, как-
во извършва човека от своята смърт до новото раждане. Широко разп-
ространен е възгледа, че човек след смъртта бездейства. Това не е така. 
Напротив, той трябва да твори и да създава, той трябва да извърши ра- 
бота, имаща космическо значение. След това ще покажем, това, което 
наричат прераждане и карма, ще говорим за съдбата във връзка със съз-
даването на човека, за развитието на човечеството в далечното минало и 
за перспективата за неговото бъдещо развитие. 
Днес аз трябва накратко да ви охарактеризирам същността на човека. 
Когато ние говорим за това днес, трябва да осъзнаваме, че за погледа на 
този, който подхожда към разглеждане на човека с развити органи за ду-
ховното възприятие, човешката природа ще изглежда много по-сложна, 
отколкото при обикновено сетивно разглеждане, проникнато от човеш-
кия ум и способно да обхване само част от човека. От гледна точка на 
окултизма неправилно - и ние вече посочихме това - е да се нарича фи-
зическо тяло това, което виждаш пред себе си. Физическото тяло нами-
ращо се пред нас вече е проникнато от етерно и астрално тела. Това е  
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обединение на три тела, и физическото се проявява в чист вид само в 
случай, че се отстранят другите две. Това физическо тяло е принципа на 
човешкото същество, който го сродява с цялата обкръжаваща физическа 
природа, с минералите, растенията и животните. 
Ние само тогава разглеждаме това физическо тяло на човека правилно, 
когато признаем, че то се простира около себе си дотолкова, доколкото 
се разпростира родството на човека с лежащият около него минерален 
свят. вие трябва да си изясните, че това начало на човешкото същество 
по някакъв начин не може да се разглежда отделно от останалия космос. 
Силите, които действат във физическото тяло, действат и в космоса. То- 
зи, който е вникнал в това, възприема физическото тяло подобно на това 
както възприема дъгата. За да се появи дъгата е необходимо определено 
съчетание на условията за разпространяване на слънчевата светлина, 
дъждовните облаци и т.н. Не може да няма дъга, ако облаците и слънче-
вата светлина се съчетаят по определен начин. Дъгата - е, по този начин, 
някакво следствие, феномен, събираемо отвън. Физическото тяло се 
представя като чист феномен от този род. Силите, които съединяват и 
удържат физическото тяло, трябва да се търсят в целия свят, който ни 
обкръжава. Ще попитате, къде си намират в истински вид тези сили, ко-
ито карат нашето тяло да бъде такова, каквото се явява? И тук ни се на-
лага да се издигнем във висшите светове, понеже във физическия свят 
ние можем да видим само феномена на човешкото тяло. Силите съставя-
щи този феномен се намират във висшия духовен свят. За това ние ще 
трябва накратко да разгледаме съществуващите заедно с нашия физичес-
ки свят. 
Когато окултистът говори за висши светове, то това са тези светове ко-
ито ни обкръжават всеки миг. Трябва само да отворим за тях своите чув- 
ства, както окото се отваря за света на цветовете. Ако се открият опреде-
лени душевни чувства - тези, които са на степен по-горе от физическите 
чувства - тогава обкръжаващият ни свят се прониква от явления от един 
нов, астрален свят. Розенкройцерската теософия нарича този свят обра-
зен /имагинативен/, при което, все пак, образността е нещо много по-
реална, отколкото това, което обикновено се разбира под тази дума. Об- 
разите там идват и си отиват, като прилив и отлив. Цветовете, обикнове-
но присъстващи, се намират в астралния свят в състояние на многооб-
разно самоизменение. Предстои ни да се запознаем с това по-отблизо. В 
това движение, което се е присъединило към розенкройцерите и популя-
зира техния метод, този свят се нарича още стихиен, така че тези три на-
именования - образен, астрален и стихиен свят - в розенкройцерски сми-
съл означава едно и също. 
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Освен това, когато ви се открият още по-висши чувства, вие ще намери-
те и още по-висш свят. Това е света на хармонията на сферите, който 
навлиза в света на образите и цветовете. Той се нарича светът на Де- 
вакан, или по друг начин Рупадевакан. На езика на розенкройцерите той 
се нарича свят на хармония на сферите, или на мировото вдъхновение 
/инспирация/, доколкото последното се внушава със звука, когато сети-
вата вече са се отворели за това. 
В движението което достига до розенкройцерството, ще го наричат не-
бесен свят. По този начин, термина "рупа /т.е.нисш/ - девакан" света на 
Девакан, свят на вдъхновението и небесен свят означава отново едно и 
също. 
Накрая, има още по-висш свят, откриващ се чрез още по-висши чувства. 
Розенкройцерството го нарича свят на истинската интуиция, при което 
под интуиция се подразбира нещо много по-висше, от това, което се раз-
бира под тази дума в нейното тривиално използване,- това е изхождане, 
проникване вътре в съществата, позволяващо да се познае съществата 
отвътре. Този свят на интуицията е наречен движението, достигнало до 
розенкройцерството, свят на ума. Той е толкова възвишен над обикнове-
ния свят, че изпраща на света на хората само нещо като сянка. Понятия- 
та на разума - са слаби сенки на това, което се явява реалност в този 
свят. 
По този начин, ако ние искаме да разберем истинското устройство на 
света, се налага да добавим към нашия физически свят още три други. 
Зад силите, които удържат физическия свят такъв, какъвто е, ние трябва 
да търсим силите действащи във висшия, интуитивен свят. това, което 
физикът открива във физическия свят, изглежда като слабо отражение, в 
сравнение с това, което може да се открие там като съществено. Ако вие 
се издигнете в най-висшия от световете то там ще срещнете живи съще- 
ства, вместо понятията от този свят - било то око, кристал и т.н. тукаш-
ните понятия се явяват сенки отражения на съществата от най-висшия от 
световете. И така, нашия физически свят се състои от сили, които в своя 
истински вид се явяват само в Арупадевакан, както се нарича висшия 
свят на езика на теософията. 
Ние ще можем да си представим това още по-ясно, ако се попитаме, ка-
къв смисъл има за нас такова разглеждане на минералното царство. Чо- 
векът осъзнава своя "Аз". Минерала го считали за безсъзнателен. Но та-
ва е така само в случай, че ние оставаме на физично ниво. Ако се издиг-
нем във висшите светове, минералът престава да бъде такъв. Наистина, в 
света на първичните елементи, или стихии, вие все още няма да откри-
ете този "Аз" на минералния свят, тъй като самосъзнанието на  минерала 
се намира в най-висшия от световете, които ние сега изброихме.  
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Подобно на палеца, който няма свое съзнание, но вие трябва да измине-
те пътя от палеца до своя "Аз", ако искате да откриете неговото съз- 
нание, така и минералът ни води към някакво "Аз" на импулси, които 
отиват в този по-висш от съществуващите светове. Съзнанието на нокъ-
тя от палеца е в "Аза". Нокътят принадлежи към цялостния човешки ор-
ганизъм и се отнася към последния така, както минерала - към висшия 
духовен свят. По този начин, съществува "Аз" на целия организъм, а 
ноктите, подобно на минерала, се явяват крайно изразено втвърдяване 
на този живот. общото на човешкото тяло с минералите е това, че на фи-
зическото тяло, доколкото то остава чисто физическо, му е присъщо съз-
нание във висшия духовен свят. в степента, в която човек притежава са-
мо чисто физическо съзнание /в незнание/, в когато притежава физичес-
ко тяло, имащо свое съзнание във висшия свят, физическото тяло на то-
зи човек се управлява от висшия свят. Това, което съставя това тяло, е 
неподвластно на вас. Подобно на това, както, ако вие разклащате китка-
та на ръката, то в това действа вашия "Аз", и вашето физическо тяло се 
управлява от този висш свят, т.е. самосъзнанието на вашето физическо 
тяло управлява физическите процеси на тялото. И само посветеният, 
който се издига до използване на интуицията, получава  власт над сво-
ето тяло, по неговите нерви не преминават без негово съгласие никакви 
нервни потоци. Благодарение на това той става съприятел с тези съще- 
ства, които живеят в този висш свят и управляват неговото физическо 
тяло. 
Вторият принцип на човешката природа го има в човека наравно със 
света на растенията и на животните: това е етерното - или жизненото - 
тяло. То се явява на истинския ясновидец почти в същата форма, както 
физическата. Това е "тялото на силите". Ако вие бихте могли мислено да 
отстраните физическото тяло, то би останало етерното тяло като един 
вид тяло от сили, т.е. тяло, пронизано от силови линии, които са изгра-
дили физическото тяло. Човешкото сърце никога не би възникнало във 
формата, която съществува, ако в етерното тяло, пронизващо физиче- 
ското, не би имало етерно сърце. Това етерно сърце съдържа определени 
сили и течения, а те се явяват строители, архитекти, скулптори на физи-
ческото сърце. Представете си съд с вода. Ако вие изстудите водата, в 
нея ще се появят втвърдявания, лед. Този лед се явява вода, само че 
втвърдена, а формите, които имат ледените кристали, присъстват в ка-
чеството си на силови линии във водата. Така и физическото сърце се е 
образувало от етерното, то само е втвърдено, уплътнено етерно сърце, и 
силовите потоци в това етерно сърце придават на физическото сърце не-
говата форма. 
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Ако вие бихте могли мислено да отстраните физическото тяло, то бихте 
видели етерното, при това то би било подобно на физическото именно 
във своята горна част. Това сходство се запазва само до срещата на тяло- 
то, тъй като етерното тяло все пак притежава значителни различия от 
физическото. Вие ще разберете това, ако аз кажа, че етерното т. при мъ-
жа е женско, а при жената мъжко. Без знанието за това много от практи-
ческия живот ще остане необяснимо. В останалата част, етерното тяло 
се явява като фигура, състояща се от светлина, и от всички страни изли-
за - но немного - извън границите на физическото тяло. Това етерно тяло 
човек има заедно с растенията. 
С етерното тяло на човека нещата са подобни на това, както с физи- 
ческото: силите, удържащи етерното тяло като цялост, ние откриваме в 
този свят, който се нарича свят на вдъхновението, небесен свят или Ру- 
падевакан. Всичките тези сили, които укрепват етерното тяло, лежат ед-
на степен по-долу от тези, които съединяват физическото тяло. От това 
ви трябва да направите заключение, че самосъзнанието трябва да се тър-
си в света на долния Девакан, в света на вдъхновението. Значи, в света 
на хармонията на сферите, където се намира самосъзнанието на расти-
телния свят, се намира също така самосъзнанието, пронизващо човешко-
то етерно тяло и живеещо във вас без да имате власт над него. 
Ние стигнахме до третото начало на човешкото същество, до астралното 
тяло, или душевното тяло, както го наричат розенкройцерите. Това аст-
рално тяло човекът притежава само заедно с животните. Там, където има 
усещания - за радост и мъка, удоволствие и болка, страсти и афекти,- ас-
тралното тяло се явява носител на тези вътрешни изживявания на съще- 
ството. Стремежите и желанията също може да се каже, имат своите ко-
рени в астралното тяло. Това астрално тяло трябва да се охарактеризира 
по този начин, че в него има това, което то има и в животинския свят. В 
животинският свят присъства и съответното съзнание. Астралното ес-
тество на животното и човека се удържа в единство от силите, намира-
щи се в астралния, образния или, както се изразяват розенкройцерите, в 
стихийния свят, така че силите, съединяващи астралното тяло и предава-
щи неговата форма, могат да бъдат открити в своя истински вид в аст-
ралния свят. За това и животното има свое самосъзнание в астралния 
свят. Подобно на това, както ние говорим за индивидуална човешка ду- 
ша, можем да говорим групова душа на животните, която може да се от-
крие в астралния свят. разликата е само в това, че не всяко отделно жи- 
вотно, живеещо тук във физическия свят, а цял вид животни - лъвове, 
тигри и т.н. - имат общ "Аз", който може да се открие в качеството на 
групова душа в астралния свят. по този начин, част от животното, нами-
раща се във физическия свят, може да бъде разбрана само тогава, когато  
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вие проследите, къде тя води в астралния свят. вие ще намерите един 
вид тайни изхождащи, например, от лъвовете, които се съединяват на 
астрално ниво в общ групов "Аз", живеещ тук, на земята, в отделните 
лъвове. Както човека има свой индивидуален "Аз", така във всяко аст-
рално тяло живее нещо от груповия "Аз". Този "животински Аз" живее в 
човешкото астрално тяло, и човекът само тогава се освобождава от този 
животински "аз", когато стане астрално зрящ, става съприятел на астрал-
ните същности, когато се среща с груповите души на животните на аст-
рален план така, като тук то среща отделните животни. Там обитават 
същества, които могат да слязат при нас в раздробен вид, като опреде-
лен брой животни във физически план. Когато техният живот тук свър- 
шва, те отново се съединяват с останалата част на тази същност на аст-
рално ниво. цялата група животни в астралния свят има същество, с ко-
ето може да се говори така, както се говори тук с отделния индивид. Те 
изглеждат не толкова различно, но ненапразно във втория печат на апо-
калипсиса са охарактеризирани с това, че им е придаден различен вид, а 
именно, казано е, че те се делят на четири класа - лъв, орел, бик и човек 
/човекът, още не бил слязъл във физическото ниво/. Тези четири апока-
липтични "звяра" всъщност са четири класа групови души, които се на-
мират на астрално ниво най-близко до индивидуалната душа на човека. 
Сега да се обърнем към това, което е дадено на човека, вече без да има 
нещо общо с обкръжаващият го свят, към тази същност, която се намира 
своя израз в човешкия "Аз". Благодарение на това четвърто начало на 
своето същество човекът представлява венецът на физическото земно 
творение. Само тук, с този принцип, в неговата природа е дадено това, 
което притежава съзнание на физично ниво. Подобно на това, както ми-
нералното съзнание се намира в Арупадевакан, съзнанието на растени-
ята - в Рупадевакан, а съзнанието на животните - м астралния свят, така 
самосъзнанието на човека, явяващо се четвърти член на неговото съще- 
ство, се намира във физическия свят. Само тук, в личния "Аз", човек по-
лучава нещо, което недостига на никое друго същество, където не може 
да приближи никое друго самосъзнание. 
И така, ние  се запознахме с четиричленния човек: той е човек физиче- 
ски, етерен, астрален и "Аз". Но работата е там, че всичко това все още 
не обхваща цялата човешка природа. Тези четири начала са били в чове-
ка още по време на неговото първо въплъщение тук на Земята, а преми-
наването през различните въплъщения е знак за развитието на човека, на 
неговия подем. Този подем се състои в това, че човек изхождайки от 
своя "Аз", въздейства на трите горепосочени начала и ги преобразува. 
Ако погледнем човека в далечното минало, в неговото първо въплъще-
ние на Земята, ще стане ясно, че той е следвал всичките свои страсти и  
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желания. Притежавал е всичките четири начала, в това число и своя 
"Аз", но се е държал като животно. Ако сравним този човек с извисения 
идеалист, то разликата е в това, че дивака още не е работил, със своя 
"Аз" над своето астрално тяло. Следващата крачка в прогреса на човеш-
ката еволюция се състои в това че човекът започва да работи над астрал-
ното си тяло. Тази работа се изразява в това, че човекът придобива от-
вътре от себе си власт на някои притежаващи свойства на астралното 
тяло. Редовият европеец си казва: някои от своите влечения мога да 
следвам, а други - не бива. И ето това, над което човекът е придобил 
власт, ние наричаме "Дух-Себе" - това е същото, на което е дадено име-
то "Манас". Този Манас е продукт от преобразуването на астралното тя-
ло от човешкия "Аз". Материално това е същото астрално тяло, което е 
било и по-рано, но сега е станало "Дух-Себе". 
Развивайки се по-нататък, човекът придобива способността да роботи, 
изхождайки от своя "Аз", не само над своето астрално тяло, но и над 
етерното. Да се разберем, в какво се състои разликата между работата на 
астралното тяло и над етерното тяло. Ако си спомните, какви са били 
познанията ви на 8 години, и ги сравните с това, което сте научили до- 
сега, то се получава много голям сбор от знания. Този получен сбор от 
знания и представи карат човека да не следва сляпо своите чувства и 
страсти. Но ако, например, си спомните, че като дете вие сте били много 
избухливи и помислите, да каква степен ви се е отдало впоследствие да 
преодолеете тази избухливост, то ще трябва да признаете, че тя все още 
понякога напомня за себе си. Аз обикновено сравнявам промените ста-
ващи в темперамента на човека и подобни на него, с това, как бавно се 
движи стрелката на часовника. Именно в това се състои същността на 
посвещението на ученика. Обучението трябва да се разглежда като под- 
готовка. Много по-съществено и значимо за посветеният е преобразува-
нето на своя темперамент. Ако е могъл да направи слабата памет силна, 
ако избухливостта се е превърнала в спокойствие, ако меланхоличният 
темперамент се е превърнал в уравновесеност, то на човек му се е отда-
ло къде повече, отколкото ако той би придобил колкото си иска знание. 
Това е източникът на вътрешните окултни сили. Това означава, че 
"Азът" работи не само над астралното тяло, но и над етерното. 
Наистина, когато склонностите на човек се проявяват външно, трябва да 
ги търсим и в астралното тяло, но ако искаш да ги промениш, трябва 
обезателно да се търсят в етерното, и промяната може да стане само по 
пътя на преобразуване на етерното тяло. От това, каква част от етерното 
тяло е била преобразувана, зависи това, колко има в човека така нарече-
ния "Дух-Живот", наричан така в противоположност на жизненото, т.е. 
на етерното тяло. В теософската литература му е било дадено името  
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"Будхи". Субстанцията Будхи има не нещо друго, освен част от етерното 
тяло, преобразувано от човешкия "Аз". 
Ако "Азът" е станал до толкова силен, че може да променя не само етер-
ното тяло, но и физическото, най-плътното в човешката природа - то, ко-
ето е създадено такова, че неговите сили се простират в най-висшия от 
световете,- тогава ние казваме: човекът създава в себе си висшия прин-
цип на своята сегашна природа, наричан "Атма", или истински духовен 
човек. Силите преобразуващи физическото тяло, трябва да се търсят в 
най-висшия от световете. Такова преобразуване започва с преобразуване 
на дихателния процес, понеже Атма означава "дишане". Благодарение 
на това се изменят свойствата на кръвта, влияещи на физическото тяло, 
и тогава се осъществява работата, която се проявява, за която се говори 
в най-висшия от световете.  
Трябва да се различават две форми на преобразуване, а ако трябва по-
точно да се изразим, говорим за несъзнателно и съзнателно преобразу- 
ване. Всъщност, всеки европеец несъзнателно преобразува нисшите на-
чала на своята природа, изхождайки от своя "Аз". Съзнателното той пре-
образува в своя сегашен цикъл на развитие само по отношение на Ма- 
нас, и той трябва да стане посветен, за да се научи да преобразува своето 
етерно тяло. 
И така, ние имаме три първоначални принципа на човешката природа, 
които притежава всеки човек, в това число и най-примитивният, нами-
ращ се на първата степен от развитието си,- а в тях се намира човешкия 
"Аз". Сега започва преобразуване. Дълго време е ставало несъзнателно, 
сега човечеството започва съзнателно да променя астралното тяло. По- 
светените преобразуват сега съзнателно етерното тяло, а в бъдеще всич-
ки хора съзнателно ще преобразуват етерното и физическо тяло. 
По този начин, има три първични члена на човешката природа: физичес-
ко тяло, етерно тяло, астрално тяло, а после - четвъртия принцип - "Аза". 
"Азът" действа преобразуващо. Той отначало преобразува тези три 
принципа - и за съвременният човек това вече е в миналото: несъзнател-
но възникнали благодарение на нисшия "Аз" зародишите на Чувства- 
щата душа, Разумната душа и на Съзнателната душа. 
Три души различава розенкройцерската теософия. Само в Съзнателната 
душа се появява съзнателност на преобразуването - тук "Азът" започва 
съзнателно да работи над преобразуването. В началото в астралното тя-
ло се развива Дух-Себе. В елемента на етерното тяло се развива - като 
съответствие тяло на живота - Дух-Живот. След това във физическото 
тяло се развива собствен Човек-Дух, Атма. По този начин,в общия стро-
еж имаме девет начала на човешката природа. 
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За външния поглед две събираеми на човешката природа - Чувствува- 
щата душа и душевното тяло - съединени така както мечът стои в нож- 
ницата. Чувствуващата душа се намира в душевното тяло, така, че тези 
два принципа се представят като един. В такова единство са Дух-Себе и 
Съзнателната душа, за това деветте начала се свеждат до седем. 
Тези седем начала са следните: 

1. Физическо тяло 
2. Етерно или жизнено тяло 
3. Астрално тяло, в което се намира Чувствуващата душа 

След това:  
4. "Аз" 

И висшите начала: 
5. Дух-Себе или Манас със Съзнателната  душа 
6. Дух-Живот или Будхи 

И най-висшето: 
7. Човек-Дух или Атма 

Такъв е вътрешния строеж на човешката природа, която всъщност се 
състои от девет члена, четири от които се свеждат до два. 
За това розенкройцерският метод различава три пъти по три - девет чле- 
на, които по пътя на съединяването се свеждат до седем. Но в седемте 
трябва да се вижда девет, в противен случай ще останем на нивото на те-
оретичното разбиране.   

9. човек-дух 
8. дух-живот 
7. дух-себе 
6. Съзнателната душа 
5. Разумна душа 
4. Чувствуващата 
3. Астралното тяло 
2. Етерното /жизнено/ тяло 
1. Физическо тяло 

             "Азът" избухва в душата, а след това започва работа над телата. 
Но да се премине от теорията към живота може само в случай, ако сери-
озно се разглежда природата на нещата. Това, което бе казано днес, ще 
ни помогне утре, когато ще преминем към разглеждането на човека - 
спящ, бодърствуващ и мъртъв. 
 
ТРЕТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 26. 5. 1907 г. 
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Днес ние ще разгледаме човека в състояние на бодърствуване тук, във 
физическия свят, на сън и така наречената смърт. Бодърствуващото със-
тояние всеки го знае от своя собствен опит. 
Когато човекът се потапя в сън, то от физическото и етерно тяло се отде-
лят астралното тяло и човешкия "Аз" и тази работата, която този "Аз" е 
извършил в астралното тяло. Ако вие ясновидски съзерцавате спящия 
човек, то пред вас, в леглото лежат физическото и етерното тела. Тези 
две начала се остават в същото съотношение, както обикновено, докато 
през това време астралното тяло извежда всичко, което принадлежи към 
по-висшите начала, така че ясновиждащия може да наблюдава, как при 
заспиване астралното тяло излиза от другите две тела като някаква свет- 
лина. Ако още по-точно трябва да опишем това състояние, трябва да се 
каже, че астралното тяло на съвременния човек е разчленено от различ-
ните течения и светлинни сияния, и ако ги обхванем изцяло, то ще се 
виждат две скачени една с друга спирали, от които едната отива във фи-
зическото тяло, а другата, като опашка на комета се простира в космоса. 
Тези две опашки на астралното тяло стават по-скоро неразличими в сво-
ето далечно разпространение, и това, което остава, напомня формата на 
яйце. Когато човекът се пробужда, отиващата в космоса опашка се 
изгубва, и всичко като цяло отново влиза в етерното и физическото тяло. 
Между бодърствуването и съня има междинно състояние - сънуване. 
Сън със сънища има тогава, когато астралното тяло вече напълно е изгу-
било връзка с физическото тяло като да би извлякло своите пипалца от 
физическото тяло,- но още е свързано с етерното тяло. Тогава в полезре-
нието на човека преминават картините, които ние наричаме сънища. 
Това е обективно междинно състояние, доколкото астралното тяло на-
пълно се е отделило от физическото, но още е свързано по някакъв на-
чин с етерното тяло. 
И така, спящият човек живее в своето астрално тяло извън физическото 
и етерно тела. Това, че човекът трябва да се потопи в такъв сън, има дъл-
боко основание в цялата природа. Вие не трябва да си въобразявате, че 
астралното тяло, намирайки се през нощта по време на съня извън физи-
ческото и етерно тела, бездейства и не извършва никаква работа. Когато 
през деня астралното тяло се намира във физическото и етерно тела, на 
него му въздействат влиянията на външния свят, които човек получава 
благодарение на собствената си дейност върху астралното тяло, благода-
рение на своите чувствени впечатления, благодарение на своята дейност 
във външния свят. Всички тези чувства и усещания, които получава чо- 
век, всичко, което му въздейства отвън, достига неговото астрално тяло. 
Това и е действително усещащата и мислещата част на човека, а физи-
ческото тяло и това, което се намира в етерното тяло, се явява само не- 
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гови посредници, негови средства. Всичко, което мислим и желаем се 
намира в астралното тяло. По време на дневната дейност на човека във 
външния свят астралното тяло постоянно получава впечатления от 
външния свят. От друга страна, ние помним, че астралното тяло се явява 
действителния строител на етерното и физическо тела. Подобно като 
физическото тяло е застинало, втвърдено етерно тяло, точно така всич- 
ко, което тече и действа в етерното тяло, се е родило от астралното тяло. 
Откъде се е родило самото астрално тяло? То се е родило от всеобщия 
астрален организъм, който предизвиква целият отнасящ се към нас Кос- 
мос. Ако ви е необходимо сравнение, за да си представите отношението 
на малката частица астрална материя, съдържаща се във вашето астрал-
но тяло, към целия огромен астрален свят, на който се люлее и от който 
са се родили всички хора, животни, растения, минерали, а също и плане- 
тите, ако вие искате да си представите отношението на астралното тяло 
към астралния организъм, представете си капка течност в съд. Както на-
пълно естествено капката произхожда от течността, намираща се в съда, 
така и това, което се намира в астралното тяло, е пребивавало някога в 
целия астрален свят на Космоса. То се е отделило от тук и е влязло в 
етерното и физическо тяло, благодарение на което и се е обособило, по-
добно капката в съда. 
Докато астралното тяло пребивава в лоното на всеобщото астрално тяло, 
то получава своите закони, своите впечатления от това космическо тяло, 
живяло е вътре в него. след като астралното тяло се е отделило, то е пре-
доставено по време на бодърствуването на впечатленията, които получа-
ва от физическия свят. По този начин, на астралното тяло се налага да 
разделя своята природа между впечатленията, получени още от косми-
ческото тяло, и тези, които то получава сега отвън, чрез тази дейност, 
която му е предназначена във физическия свят. Тези две страни създават 
хармонията, когато човек стига до целите на своето земно развитие. Се- 
га това не е така, тези две влияния не са в съзвучие. 
И така астралното тяло е строител на етерното тяло и по този начин се 
явява посредник, доколкото етерното строи физическото - също така е и 
строител на физическото. Всичко, което постепенно, с течение на време-
то създава астралното тяло се е родило от великото космично астрално 
море. Благодарение на това, че от това астрално море е излязла само 
хармония, само здрава закономерност, строежа чрез астралното тяло на 
етерното и физическото тела се явява поначало здрав, хармоничен. Но 
влиянията, които получава астралното тяло отвън, от физическия свят и 
които вредят на неговата първично създадена хармония, създават във 
физическото тяло всичките тези недъзи, с които се сблъсква съвремен-
ния човек. 
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Ако астралното тяло би се намирало постоянно вътре в човека, то силно-
то влияние на физическия свят много скоро би разрушило цялата хар- 
мония, която е донесло астралното тяло от космическото море. Силите 
на човека биха били много скоро подронени от болестта и умората. По 
време на сън астралното тяло се отделя от впечатленията на физическия 
свят, който вече не съдържа никаква хармония, и навлиза във всеобщата 
хармония на Космоса, от която то се е родило. И сутринта то донася със 
себе си отзвуците на обновлението което е изживяло през нощта. Аст- 
ралното тяло всяка вечер възкресява своята хармония, черпейки я от ве-
ликото космическо астрално море, и за това на ясновидецът това астрал-
но тяло няма да му се стори бездействащо: той вижда връзката между 
астралното море и подобното на опашката на комета астрално тяло, той 
може да съзре, как тази част се занимава с отстраняването на изнемо- 
гването, предизвикано от дисхармоничните влияния на този свят. Тази 
дейност на астралното тяло намира своя израз в това, че на сутринта чо-
век се чувства с нови сили. Наистина, астралното тяло, живеещо през 
нощта във великата хармония, отначало трябва отново да се усвои от 
физическия свят. За това най-голямото чувство за устойчивост възниква 
едва няколко часа след като астралното тяло отново влезе във физичес-
кото тяло. 
Сега да отидем към брата на съня, смъртта, и да изясним, какво е състо-
янието на човек след смъртта. Мъртвият човек се различава от спящият 
с това, че при мъртвият етерното тяло излиза заедно с астралното тяло, 
така че тук, във физическия свят, остава само физическото тяло. Това 
излизане на етерното т. от физическото при човека не се случва никога 
от раждането до смъртта му, ако той не преминава през определени със-
тояния на посвещение. 
Важен момент за умрелият човек е този, непосредствено следващия след 
смъртта. Той продължава дълго време - часове, дори дни. В това състо-
яние пред душевния поглед на починалия преминават, като на огромен 
екран спомените, целия негов живот в последното му въплъщение. Това 
става след смъртта с всеки човек. Своеобразието на този екран във вида, 
в който се явяват на човека непосредствено след неговата смърт се със-
тои в следното: на него като изтрити са всички преживявания, които су-
бективно е усещал човек по своя жизнен път. Всичките наши, най-раз-
лични преживявания биват свързани с чувството на радост, болка, душе-
вен подем и печал. Нашето външно съзерцание винаги е било съединено 
с вътрешния живот. всички радости и огорчения, които са били свързани 
с картината на живота, при спомените след смъртта отсъстват. На този 
екран човекът съзерцава толкова обективно, както гледа картината в 
музея. Ако на картината е изобразен печален, изпълнен с мъка човек ние  
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гледаме на него също обективно. Ние може да съчувстваме на неговата 
скръб, но болката, която изпитва този човек не усещаме. Така е и с кар-
тината от този екран, който ние съзерцаваме веднага след смъртта: той 
се разгръща пред нас, и в поразителни макар и много кратки, промежду-
тъци от време ние виждаме всичко, което се е случило с нас в живота 
чак до най-малки подробности. 
Като правило, отделянето на физическото тяло от етерното във живота 
обикновено намира място само при посветените. И все пак има такива 
мигове, когато етерното тяло което рязко се отделя от физическото тяло. 
Това се случва, ако човек изпита дълбок стрес - например, когато пада 
отвисоко или потъва. Силният шок прави в такива моменти и възможно 
своеобразно отделяне на етерното тяло от физическото. Като последст-
вие на това в такива мигове целият предишен живот застава като спомен 
пред душевния поглед на човека. Тук имаме малка аналогия с това, ко-
ето става след смъртта. 
Случва се и частично отделяне на етерното тяло от физическото, когато 
някой орган отича. Ако, например, когато изтръпва ръката, ясновижда-
щият може да наблюдава, как етерната част, съответствуваща на ръката, 
увисва като ръкавица. По същия начин "увисва" частите на етерния 
мозък, когато човек е под хипноза. От това, че етерното тяло действа с 
физически дребнички иглички, в изтръпнали член възниква чувство на 
бодежи. 
След изтичане на времето, когато етерното тяло остава свързано с аст- 
ралното, при това, че те заедно са се отделили от физическото, настъпва 
момент, когато астралното тяло заедно с всичко, което съставят висшите 
членове, се отделя и от етерното тяло. Когато се отдели етерното тяло, 
този екран на спомените угасва. Но в човека остава нещо от това, не 
всичко се изгубва. Това, което би могло да се нарече етерна, или жизне-
на субстанция се разтваря в мировия етер, но остава една есенция, която 
вече не напуска човека в неговия по-нататъшен жизнен път. Човекът 
взема със себе си като един вид екстракт от екрана на своя земен живот 
и го пренася в следващото прераждане, дори и ако после той да не може 
да си спомни за това. Това, което се образува от този екстракт на споме- 
ните, конкретно-реално се нарича причинно тяло. Всеки земен живот до-
бавя нова страница в книгата на живота. Това увеличава жизнената есен-
ция и способства за това,- само ако миналите животи са били плодотвор-
ни - следващият живот да се развие по съответен начин. Тук е причината 
за това, че човешкият живот може да бъде богат или беден на таланти, 
способности и т.н. 
За да разберем живота на астралното тяло след неговото отделяне на 
етерното тяло, трябва да разгледаме условията на физическия свят. Във  
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физическото тяло именно астралното тяло е тава, което се радва, страда 
удовлетворява своите мечти, влечения и желания, с помощта на физи-
ческото тяло. След смъртта, астралното тяло се лишава от този инстру- 
мент. Любителят на вкусното ядене не може повече да удовлетворява 
своята страст към вкусната храна, понеже сега той няма език, отнет му е 
заедно с физическото тяло. Но желанията, на човека остават, понеже е 
свързано с астралното тяло, и в това е причината за изгарящата жажда, 
която изпитва човека в Камалока. "Кама" означава "желание", "лока" оз-
начава "място", но в действителност това не е място, а е състояние. 
Което още през периода на физическия живот е "надраснало" своето фи-
зическо тяло, това съкращава времето на своята Камалока. Истинското 
надрастване става тогава, когато ние се възхищаваме на прекрасните 
предмет, на хармонията. Това още тук на Земята ни извежда от чувстве-
ния свят. чувствено-материалното изкуство ни води към това, че състо-
янието "Камалока" преминава по-трудно, а духовното изкуство, обрат- 
но, облекчава състоянието. Всяко благородно, проникнато от духа жела-
ние съкращава Камалока. За това ние още тук трябва да отвикваме от те-
зи желания и мечти, които могат да бъдат удовлетворени само с помощ-
та на чувственото оръдие. Времето на Камалока - е именно времето на 
отвикване от чувствените желания и влечения. Това време приблизител-
но продължава една трета от човешкия живот. Има нещо необикновено 
в преживяването на това време. Ако веднага след смъртта пред него се е 
появила картина лишена от радост и страдания, то сега той действител-
но чувства всичките радости и страдания още веднъж, при което на об- 
ратно, т.е. всички радости и страдания, които е причинил на другите 
хора, трябва този път да ги изпита сам. Това не е свързано със закона на 
Кармата. 
Обратното изживяване започва от последното събитие преди смъртта и с 
утроена бързина върви обратно назад към момента на раждане. Когато 
човекът достига в своите спомени да този момент, тази част от астрално-
то тяло, над която е работил и която е преобразена от "Аза", се приобща-
ва към причинното тяло, а всичко това, което човекът не е обработил, 
отпада като сянка или привидение. Това е астралният труп на човека. 
Сега човекът се е освободил от физическият, етерният, също така от аст-
ралният трупове. От сега нататък той започва да преживява ново състоя- 
ние, състоянието Девакан. Девакан - е около нас, така, както и астралния 
свят. 
Когато човекът е преживявал своя живот обратно назад от смъртта към 
детството, когато по този начин се освобождава от трите трупа, той дос-
тига до това състояние, което Библията тайнствено посочва с думите: 
"...ако.......не станете като децата, няма да влезете в Царството Небесно".  
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Девакан, духовния свят,- ето това е Царството Небесно в християнски 
смисъл. 
Сега трябва да опишем света на Девакан. Този свят е така разнообразен 
и също така разделен на множество съставляващи го, както и нашият. 
Както при нас във физическия свят има континенти, вода обливаща 
сушата, след това въздух, и освен това, много по-фини състояния, така и 
в духовното царство, в Девакан, има подобни деления. По аналогия на 
отношенията, съществуващи на земята, на тези неща, които ние открива-
ме в Девакан, им са дадени подобни имена. 
Преди всичко там има област, която може да се сравни с физическата 
суша. Това е континенталната област на Девакан. Там във вид на духов-
ни същества откриваме всичко, което тук, на Земята се явява физически. 
Да си представим, например, физическият човек. Деваканното съзерца-
ние представлява това: всичко, което е възприето с физическите чувства, 
изчезва, после нещо избухва там, където от физическият човек няма 
нищо. Около човека се появява блясък и светене. В центъра, където се 
намира физическото тяло, остава празно пространство, както сянката на 
фигура, пълен негатив. Животното и човека, съзерцавани по този начин, 
се представят като негативи. Всичките физически образования там горе 
се явяват като определени праобрази. 
Втората област, която, все пак не се различава от първата като нова сте-
пен е морската, или океанската област на Девакан. Девакан направо така 
е пронизан от правилни течения не от вода, а от една своеобразна суб- 
станция. По своя цвят тя е сравнима с току-що отворило се напролет 
цветче на праскова. Това, което струи по целия Девакан, е течен, течащ 
живот. Всичко, което тук долу е разделено между отделните хора и жи- 
вотни, там горе присъства като някаква стихия, подобно на водата. Това 
може да се сравни с разпределението на кръвта по човешкото тяло. 
Трета област може да се охарактеризира най-добре, ако се каже, че в нея 
в качеството на външния свят, присъства всичко, което живее тук вътре 
в съществата - всичките техни изживявания, чувства, радост и мъка, ща- 
стие и болка. Например, на Земята става сражение. Оръдия, оръжия и 
т.н. - всичко това присъства на физически план. Но в душата на участва-
щите в сражението присъства взаимно чувство на мъст, болка, страсти. 
Две войски си противостоят една на друга обзети от масата полярни 
страсти. Ако всичко това си го представим като външен израз - това е 
точно тази картина, която се представя на Деваканичен план. Там е вид-
но всичко, което се случва тук, на полето на битката, като разразила се 
един вид плодотворна буря. Това е атмосферата, това е въздухът на Де- 
вакан, както нашата Земя е обкръжена от въздушна обвивка, така там 
подобно на атмосферата са разпространени всички тези чувства, които  
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намират място тук, във физическия план, независимо от това, проявяват 
ли се те физически, или не. 
Четвъртата област на Девакан съдържа първичните форми, причините 
на всичко това оригинално, ново, което е било създадено тук, на Земята. 
Ако се огледаме наоколо, ако ние изследваме ставащото във физическия 
свят, то ще открием, че най-често вътрешните процеси биват причинно 
обусловени отвън. Ние се радваме на цветенцето или на животното, и 
без цветето или животното ние не бихме изпитали тази радост. Но има и 
такива процеси, които не са предизвикани от външните причини. Новата 
мисъл, произведението на изкуството, новата машина внасят в света не-
що такова, което там още не го е имало. Но всички тези поприща нами-
рат място оригиналните изпълнения. Ако в света не би се внасяло нищо 
ново, човечеството не би се придвижвало напред. Особено оригиналните 
неща, подарени на света от великите художници и изобретатели, стоят 
на стъпало по-горе, отколкото всяко друго самобитно действие, дори 
най-незначителното. Важното е, че вътрешно се е състояло нещо ново. И 
дори за най-незначителните оригинални действия, в Девакан вече при-
състват образците. Всичко това вече е било предназначено там, горе. 
Нестандартното, което се извършва от човека, присъства там още преди 
неговото раждане. 
И така, ние откриваме в Девакан четири области, на които на физическо 
ниво съответства земята, водата, въздуха и огъня: континенталната об-
ласт като твърдата кора на Девакан /разбира се, в духовен смисъл/; след 
това морска област, съответстваща на нашите океани; въздушна област, 
където текат страстите - тук е и прекрасно, и бурно,- и накрая, това, ко-
ето прониква всичко: света на първообразите. Всичките волеви импулси 
и оригинални идеи на съществата, върнали се във физическия свят, тряб-
ва да бъдат отначало преживяни и вътрешно преминати в душата за 
това, да може тя да събере нови сили за нов живот. 
 
ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 28. 5. 1907 г. 
В по-вчерашната лекция ние описахме тази област и тези светове, през 
които трябва да мине човек след своята смърт, като в Камалока - или, 
както се казва в теософията на розенкройцерите, в стихийния свят - отх-
върля се всичко, което все още свързва човека като физическо оръдие на 
земния свят. По-нататък ние описахме така наречените Рупадевакан, или 
областта, която се нарича небесен или вдъхновяващ свят. Ние видяхме, 
че тази област, тази страна на духовете се явява също така четирисъстав- 
на, както и нашия свят. Тук има континентална област, която е проряза-
на от нещо от рода на океанската или речната област, но най-добре ще  
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бъде да я сравним с кръвообращението на човешкия организъм. Ние 
видяхме, че и в Девакан в един вид въздушна обвивка - аналог на атмос-
ферата на нашата Земя - присъстват всички радости, страдания, скръб и 
беди, които изпълват душата на живеещите на Земята същества, и то 
всичко това много по-обширно, понеже този свят е населен от същества, 
които тук не са въплътени във физически тела. Накрая, ние видяхме, че 
в четвъртата област се намират като образци всичко ново и оригинално 
от най-дребната идея до най-великите творения които създават изобре-
тателят и художникът. Там са - тези стимули, които заставят земният 
свят да се движи напред. Покрай тези съставни части на духовния свят, 
ние откриваме, обаче, още и това, което свързва нашата Земя с още по-
висши светове. 
До сега ние разглеждахме това, което има отношение към нашето земно 
развитие, но още не сме разкрили онова, което излиза извън неговите 
граници. Този, който получава посвещение, ще узнае, каква е била на-
шата Земя и каква ще бъде, също така и това, какво я свързва с другите 
светове извън пределите на нашата система. 
Преди всичко, в Девакана, този така наречен свят на ума, е важно това, 
ние да привикнем да го наричаме "Акашова летопис". Тази летопис се 
създава не в Девакана, а в още по-висши области, но може, издигналия 
се до Девакана, да започне да съзерцава това, което се нарича с това име. 
Какво е това "Акашова летопис"? Най-добре ще можем да разберем 
това, ако си изясним, че всичко ставащо на нашата Земя и въобще в све-
та се отпечатва като фини есенции, и тези неизличими отпечатъци ста-
ват достъпни за хората, минали през посвещение. Това не е обикновена 
хроника, тя може да бъде наречена жива летопис. Да предположим, чо-
векът е живял в 1 век от Рождество Христово. Това, което той тогава е 
мислил, чувствал, желал, това, което е преминало в делата му, не е умря- 
ло, а е съхранено в тази фина есенция. Ясновиждащият може да "види" 
това. Не е така, ако това би било записано в историческа книга, както то-
ва се е случило. В тези духовни картини може да се види това, което чо-
век е извършил, как той, например, е пътувал. Може да се видят също и 
волевите импулси, чувства, мисли. но не трябва да си представяме неща-
та по такъв начин, че тези картини изглеждат като отпечатък на физи-
ческата личност,- това не е вярно. Едно просто сравнение: ако раздвижи-
те ръката, то волята на човека ще се намира в най-мъничките части на 
ръката, и тази волева сила, която се крие тук, става видима. И това, ко-
ето сега духовно действа в нас, запълвайки физическата форма, там ще 
става духовно видимо. 
Да вземем например Цезар. Ние можем да проследим всичко, което е 
извършил. Но трябва да се разберем, че можем да видим в тази "Летопис  
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на света" преди всичко мислите на Цезар. Ако той е възнамерявал нещо 
да извърши, то ние ще видим цяла верига волеви решения чак до тази 
точка, когато постъпката се е изляла в живота. Не е лесно да се проследи 
в Летописа на света конкретно събитие, необходимо е да се обърнем към 
помощта на външните факти, станали известни от обикновени източни- 
ци. Ако ясновиждащият иска да узнае нещо за Цезар и вземе за опорна 
точка някоя историческа дата, той бързо ще постигне успех. Често исто-
рическите дати са ненадеждни, но през това време те могат да бъдат от 
помощ. Ако ясновиждащият обръща поглед назад, към Цезар, той виж- 
да, като че ли самият Дух на Цезар, реално действащ, стоящ до него и 
говорейки с него. Но ако човек, способен да вижда нещо, недостатъчно 
добре разбира тези висши светове, то при обръщането към миналото с 
този човек може да се случи всичко. 
Макар Акашовата летопис да се намира в Девакан, тя се простира на- 
долу, в астралния свят, така че в него често може да се срещнат картини 
от тази хроника, подобно, както се вижда мираж в пустинята. Но те чес-
то са несвързани и ненадеждни, и това е важно да се помни, когато за-
почваш да изследваш миналото. Опасността свързана с тези грешки ще 
поясним с един пример. Ако Акашовата летопис ни води в изследване 
развитието на Земята времена, когато е съществувала Атлантида, когато 
още не я е заличил великия потоп, то ние ще успеем да проследим съби-
тията станали в тази древна Атлантида. Но тези събития се повторили 
още веднъж по друг начин. Дълго време преди християнската епоха в 
Северна Германия, т.е. в Централна Европа, на изток от Атлантида се 
повторили атлантските събития. Това се е случило, когато тук все още 
не било се появило християнството, и само християнските влияния, ид-
вайки тук от юг, съдействували за получаване на самостоятелността на 
живеещите тук народи. Това е пример, как лесно може да се изпадне в 
грешка. Този, който следи астралните картини в Акашовата летопис, а 
не картините, които се намират в Девакана, може да не различи повторе-
нието на древните атлантски събития от самите събития. Това се отнася 
за данните, които дава за Атлантида Скот-Елиот: те са напълно верни, 
ако се проверят с астралните картини, но са неверни, ако се сравнят с ре-
алната Акашова летопис, намираща се в Девакан. Това беше необходи-
мо да се каже. В момента, в който разбереш, къде е източника на заблу- 
дата, става по-лесно да се оценят тези факти по достойнство. 
Друг източник за заблуда може да бъде обръщането към някои медиум. 
Хората, притежаващи съответните медиумни способности, могат да ви- 
ждат в Акашовата летопис, но много често те виждат само нейното аст-
рално отражение. И ето в тази летопис има нещо необикновено. Ако ние 
се обръщаме към някой човек, той се държи като живо същество. Ако  
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ние се обърнем към Гьоте, той отговаря не само с думи, които е говорил 
през живота, но може да дава отговори в Духа на Гьоте. Може дори да 
се случи, той да чете стихове в свой дух и стил - стихове, които никога 
не е писал. Картината на Акаша дотолкова е изпълнена с живот, че Ака- 
шовата картина продължава да действа в духа на дадения човек. За това 
тя може да се сгреши със самия човек. Медиумите мислят, че имат рабо-
та с покойника, продължаващ да живее като дух, а всъщност това е само 
неговия астрален образ от Акашовата летопис. Духът на Цезар може ве-
че отново да се е въплътил на Земята, но неговия образ от летописите на 
Акаша може да на сеансите. Това не е индивидуалността на Цезар, а са-
мо нетленния отпечатък, който е оставил образа на Цезар в летописите 
на света. На тази основа е заблуждението, по време на многобройните 
спиритични сеанси. Ние трябва да различаваме това, което продължава 
своето развитие като индивидуалност. Това са много, много важни не- 
ща. 
Когато човекът напуща Камалока, той отвиква от всичките тези фун- 
кции, за които му е необходимо физически инструмент. Той навлиза в 
областта, която току-що описахме. Сега, за него започва много важно 
време. Ние трябва да си изясним, какво се случва тогава с човека. 
Всичко, което е мислим човек в продължение на своя земен живот, всич-
ки негови чувства и страсти - всичко, което е преживял тук, Девакан из-
лиза пред него в образа на предмети. В началото човекът вижда своето 
собствено физическо тяло в неговия първоначален образ. Подобно на 
това, както ние вървим на земята по скалите, по планините и камъните, 
по същия начин там човек върви по тези образи, които ги има тук, във 
физическия свят, а значи и по своето собствено физическо тяло. Може 
дори да се каже, че след смъртта като определен знак служи на човека 
това, че неговото тяло се намира извън самия него. това му позволява да 
разбере, че той се е издигнал от Камалока в Девакан. Тук той казва на 
своето тяло:"Това - съм Аз". Там той вижда тялото си и казва: "Това си 
ти". Философията Венданта изисква от учениците медитивно вглъбяване 
над думите: "Това ли си ти!", за да могат тези упражнения да ги научат 
да казват на своето тяло: "Това - си ти!". Освен това, около себе си в Де- 
вакан човекът вижда всичко, което е било изживяно от него на Земята. 
Ако човек изпитва тук лоши чувства - нелюбов, жажда за мъст и т.н. - 
спрямо другите хора, то тези лоши чувства ще се появят там като облак, 
намиращ се извън самия него, и това е урок за човека. Той може да се 
научи да разбира, какво значение имат те в света и какво въздействие 
оказват. 
Ние трябва да разберем, какво се случва през това време с човека. да 
разгледаме физическия човек тук на Земята. От какво са се образували  
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неговите органи, например, неговите очи? Имало е време, когато окото 
още не е съществувало, то е било образувано от светлината. Светлината 
създала очите от физическата организация. Светлината - е причината за 
очите. Така нещата, както ни обкръжават, създават органите на физичес-
кия свят. На Земята те създават органите във физическите тела и мате- 
рията; в Девакан предметите, които ни обкръжават, работят върху наше-
то душевно същество, така че всички добри и лоши чувства, които усво-
ява човек тук, там обкръжават този човек, работят върху неговата душа 
и по този начин създават душевните органи. Ако тук човекът е бил до- 
бър, във въздуха на Девакан ще живеят добри качества. Те се трудят 
духовно, те създават органите. Тези органи стават архитекти на новия 
стоеж на физическото тяло при ново раждане. Така това, което се нами-
ра вътре в човека, подготвя новото раждане, понеже в Девакан този вът-
решен свят ще стане външен. Той подготвя силите, които отново ще 
построят човешкото тяло. 
Не трябва да се мисли, че в Девакан човекът нищо не бива да прави, ос-
вен да се грижи само за самия себе си - освен това, му се налага да се ра-
боти над други много важни неща. Ще можем да разберем това, ако раз-
гледаме развитието на нашата Земя в неголям интервал от време. Да на-
сочим нашия поглед хиляда години назад! Ако разгледаме местностите, 
които виждаме сега, то колко различно са изглеждали те тогава! Раз- 
личните растения, различните животни, дори климатът е бил различен. 
Земната повърхност постоянно се променя в това, що се отнася до 
нещата, създавани от природата. Например, в съвременна Гърция не мо-
же да се отгледа това, което е растяло по земята на древна Гърция. И 
именно благодарение на това става развитие на Земята, и обликът и пос-
тоянно се изменя. 
Докато човекът умира, трябва да мине доста дълго време преди да се ро-
ди отново. Когато той отново се появява на Земята, то не открива вече 
това, което е било. Човекът трябва да преживее нещо ново, и той не идва 
два пъти на Земята, имаща този същия вид, както и преди. Докато зем-
ните области не се обновят, човек пребивава в духовните области. В то-
ва има голям смисъл, доколкото той ще научи нещо съвършенно ново и 
от това се развива напълно различно. Да разгледаме, например, римско-
то момче. Той не живее така, както ученикът в наше време. И когато ние 
се родим отново, ще намерим напълно нови условия. Тока това се случ-
ва във всяка една инкарнация. По времето, когато човек се намира в то-
ку-що описаните области, обликът на Земята постоянно се изменя. 
Кой действа тук, кой променя ликът на Земята? - си задаваме въпроси. И 
заедно с това ние достигаме отговора на въпроса: какво прави човек 
между преражданията? Самият човек от духовния свят работи под  
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ръководството на висшите същества над преобразуването на Земята. Са- 
мите хора, между смъртта и новото раждане извършват тази работа. 
Когато те отново се раждат, те откриват земният лик такъв, какъвто са-
мите те са го направили със своята работа. Всички ние сме извършили 
такава работа. 
Ако попитате: къде се намира Девакан, къде е този духовен свят? - аз ще 
отговоря: той е постоянно около нас. И това действително е така. и ду-
шите на хората, които са лишени от тела, се намират около нас. Те рабо-
тят около нас. Ние строим градове, конструираме машини, а в това вре-
ме в областта на Духа извършват своята работа хората, които се намират 
между смъртта и ново раждане - и те са около нас. 
Ако ние притежаваме ясновиждане и възприемаме светлината не само 
по сетивен път, то когато ние се обръщаме към тези хора, откриваме, че 
вътре в светлината се намират починалите хора. Светлината, която ни 
обкръжава, образува телата на мъртвите, които са с тяло изтъкана от 
светлина. Светлината изливаща се на Земята, е материал за съществата 
живеещи в Девакан. Да погледнем растението, което се храни със слън-
чева светлина: то попива не само физическата светлина, а също толкова 
реално и дейността на духовните същества, сред които се намират и тези 
човешки души. Тези души с лъчите на светлината се изливат върху 
растенията, летят над нас като духове. Ако ние погледнем растението с 
духовен поглед, то ще кажем: растението се наслаждава на въздействи-
ето на починалите хора, летящи около нас и извършващи над тях в свет-
лината своята работа. И ако ние проследим, как се изменя растителната 
покривка на Земята, и попитаме: кой е направил това? - отговорът ще е 
този: в светлината, която облива нашата Земя работят починалите хора, 
това е истинския Девакан. В това царство на светлината ние виждаме 
след времето изминало в Камалока. Това е конкретната истина. Само то-
зи познава Девакан в разбирането на розенкройцерската теософия, който 
може да посочи, къде всъщност могат да се открият починалите хора. 
Когато се разширява погледа на ясновиждащият, той извършва странно 
наблюдение. Когато стои на слънце, неговото тяло задържа светлината. 
То отхвърля настрана сянката, и ако ясновиждащият гледа в тази сянка - 
често се случва това да е първия момент, когато той вижда феномена на 
Духа. 
Тялото задържа светлината, но не и духа, и в тази сянка, която хвърля 
тялото, може да се намери духа. За това примитивните народи, които ви-
наги са притежавали ясновиждане, наричат сянката също и душа. Те каз-
ват "нямащ сянка" в смисъла на "нямащ душа". Адалберт Шамисо несъз-
нателно заложил тази идея като основа на една повест: човек изгубил  
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своята сянка, изгубил заедно с това и своята душа и за това е много 
тъжен. 
Ето такава е работата на човека в Девакан между смърт и ново раждане. 
Това изобщо не е безполезен покой: тези хора работят от Девакан над 
формирането на Земята и сега ние разбираме, по какъв начин се развива 
света. Не е така, както често се твърдеше - че човекът ще живее в бла-
жен покой, в сън. Не, животът там е толкова деен, както при нас, тук на 
Земята. 
Ако човекът вече е достигнал това, че който е преобразувал дейността, 
която е извършил в миналия си живот, в духовни сили, ако той във вън- 
шния свят на Девакан е изживял всички събития, така, че те са оказали 
върху него своето действие, тогава той е достигнал достатъчна зрялост, 
за да се спусне от Девакан за нов физически живот. И тогава отново нав-
лиза в Земния кръг. 
Първото, което среща по пътя си на слизане от Девакан, това е астрална-
та област, която розенкройцерската теософия се нарича стихиен свят. то-
зи свят дава на човека новото астрално тяло. Ако посипем хартия с же-
лезни стърготини и под нея прокараме магнит, силите на магнита ще 
създадат форми и линии. Точно така астралната субстанция, разпределе-
на неравномерно, се привлича и подрежда от силите, които се намират в 
душата, и съответстват на това, което тази душа е изработила в миналия 
си живот. така човекът сам си съставя астралното тяло. Тези формиращи 
се хора, които имат за сега само астрално тяло, ясновиждащият ги съзер-
цава като същества, имащи вид на отворена надолу камбана. Те с голяма 
бързина преминават астралното ниво. трудно може да си представите 
скоростта, с която пронизват пространството. 
Сега тези формиращи се хора трябва да получат етерно и физическо 
тяло. Това, което е ставало до сега, в това число и изграждането на аст-
ралното тяло, зависимо от самите хора, от силите, които развили в себе 
си. Но как ще се образува етерното тяло, в сегашния период на развитие 
зависи не само от човека - тук човека става зависим от външните съще- 
ства. За това човек винаги притежава подходящо за него астрално тяло, 
но не винаги това астрално тяло точно подхожда на етерното и физи- 
ческото. От тук често в живота възниква дисхармония и неудовлетво- 
реност. Формиращият се човек лети с такава бързина, защото той търси 
за себе си подходяща двойка родители, която ще му даде добрата въз-
можност да получи етерна и физическа телесност, която би подхождала 
на астралното същество. Относително най-добра и подходяща ще бъде 
тази двойка, която е в състояние да даде такава телесност. При тези тър-
сения действат същества, които присъединяват етерното тяло към аст-
ралното и които са подобни на това, което често се нарича "народен  
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дух".това не е тази неразбираема абстракция, в качеството на която 
обикновено си представят народния дух; за духовния наблюдател на 
света това е нещо толкова реално, както нашата душа вплетена в тяло. И 
народа, който няма, наистина, единно физическо тяло, има единно аст-
рално тяло и наченки на единно етерно тяло. Народът живее като обкръ-
жен т астрален облак, и този облак се явява тяло за духа на народа. 
Етерното образование на човека се управлява отвън от тази същност, и 
човек тук повече не принадлежи на самия себе си.  
Тук настъпва един много важен момент, толкова важен, както и момента 
след смъртта, когато човекът вижда картината на целия свой изминал 
живот. Когато човекът се потапя в своето етерно тяло, а физическото тя-
ло още го няма - това продължава един миг, но той е много важен,- пред 
човека се явява целия бъдещ живот. Тя вижда тук не във всички детай- 
ли, това е само един обзор на всичко, което предстои в новия живот. В 
този момент човек може да си каже щастлив живот ли го очаква или не-
щастен - при въплъщението той ще забрави за това. И ако миналия жи-
вот на човека му е било много тежко, той може да изпадне в шок и да не 
пожелае да влезе във физическото тяло. В резултат на това може да се 
получи да не влезе в него напълно, и да не се установи връзка между 
различните тела в пълна сила. Така в дадената инкарнация се появяват 
идиоти. Това не е единствената причина за идиотизма, но е често среща-
ща се. Душата като че ли се съпротивлява да се въплъти физически. 
Такъв човек не може по подобаващ начин да се възползва от своя мозък, 
защото е неправилно съединен с него. Само в случай, че човек правилно 
се роди, вмества се в своя физически инструмент, той може правилно да 
се ползва от него в последствие. Обикновено етерното тяло само много 
малко излиза извън физическото, при идиотите частите на етерното тяло 
често се виждат над главата във вид на излизаща навън етерна светлина. 
Тук имаме случай, когато необяснимото при физическо разглеждане ста-
ва ясно благодарение на Духовната наука. 
 
ПЕТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 29. 5. 1907 г. 
В нашето разглеждане достигнахме до момента, в който човекът спус-
кайки се от духовния свят, чувстват себе си облечени в етерно тяло и 
благодарение на това за миг е способен да види предварително целият 
живот, който го чака на Земята. Ние видяхме, какви състояния и анома-
лии може да предизвика това в човека. преди да продължим нататък, ще 
отговорим на един въпрос, който може да бъде важен за някой, обръ-
щайки своя умствен поглед нагоре към висините, към Девакан: как стоят 
нещата със съвместния живот на хората между смърт и ново раждане?  
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Ние трябва ясно да съзнаваме, че съвместния живот на хората съществу-
ва не само тук, на физическата Земя, но и там, във висшите светове. И 
подобно на това, както работата на хората в духовната сфера достига 
физическия свят, точно по същия начин всички отношения между един 
човек и друг, всички техни връзки един с друг, които имат място тук 
долу, се простират и в духовната област. 
Да си представим това с един конкретен пример. Да вземем отношени-
ята между майка и син. Може да възникне въпроса: съществува ли в тях 
някаква връзка, която няма да се прекъсне след земния живот? Да, така-
ва връзка има. И тя е много тясна и здрава, отколкото всяка друга връз- 
ка, която може да съществува на Земята! Майчината любов има понача-
ло животински характер, в нея има нещо от рода на природния инсти- 
нкт. С израстването на детето тази връзка става морална, етична, духов- 
на. Когато майката и детето се учат да мислят съвместно, изпитват общи 
усещания, природният инстинкт постепенно отстъпва - той само дава 
повод, да бъдат свързани с прекрасните връзки, обясняващи майчинска-
та любов и любовта на детето в един висш смисъл. Това взаимно раз- 
биране, задушевната любов, които се развиват тук, имат с продължение 
също така и в духовните области, въпреки че за известно време двамата 
се оказват мнимо разделени от смъртта на единия от тях. След като 
свърши този отрязък от време, връзката, образувала се в този живот, ос-
тава също толкова жива и дълбока. Двамата остават заедно, само всичко 
животинското, чисто природните инстинкти трябва да бъдат в началото 
отстранени. Душевните качества, душевните мисли, нишките, които тук 
се предават от едно същество към друго, във висшия свят не са сковани 
дори придобива определен вид, определен строеж благодарение на тези 
отношения между хората, които се завързват в земния живот. 
Да вземе друг пример. В този свят се създават приятелски връзки, които 
се раждат от духовното родство, те продължават и горе, в Девакан. Тук 
са корените на обществените отношения, които ще се разкрият в следва-
щия живот. И ние, създавайки на Земята душевни съюзи, работим над 
формата, която приема Девакан. Всички, всички ние сме работили така, 
съединявайки с връзките на любовта човек с човек. По този начин ние 
създаваме нещо, което не е важно само за Земята, но и образуваме връз-
ките в Девакан. Би могло да се каже: това, което произхожда тук посред-
ством любовта, дружбата, искрено разбиране един друг,- всичко това са 
камъни, извеждащи нагоре, в духовната област, храмове и за човека, ко- 
йто се изпълва с тази увереност, трябва да бъде окрилен от чувственото 
съзнание за това, че, ако още тук човешките души са съединени с връз- 
ки, то това се явява основа на вечното развитие. 
 



 37

 
Да предположим, че на някоя друга физическа планета има такива 
същества, които са несимпатични един на друг, които могат да се свър-
жат един с друг само с много малко връзки на любов. Те биха имали бе-
ден Девакан. Богат, съдържателен Девакан има само тази планетарна 
област, където такива връзки на любовта съединяват хората. Този, който 
вече се намира там, в Девакан, и по принцип не може да бъде видян от 
обикновения човек, има - в зависимост от своето развитие - повече или 
по-малко ясно съзнание за връзките с тези същества, които са останали 
тук. Има дори средства да се усилят тези душевни връзки. Ако ние изп-
ратим на нашите починали мисъл изпълнена с любов, но не егоистична 
любов, то по този начин ние укрепваме чувството на свързаност с тях. 
Погрешно е да се мисли, че човешкото съзнание в Девакан е сумрачно, 
подобно на сянка. Това не е така. Ние трябва да подчертаем, че тази сте-
пен на съзнание, която е достигнал човек, вече не може да бъде изгу- 
бена, макар при някои преходни процеси да са възможни понижаване на 
неговото ниво. Така в Девакан човек със своите духовни органи ясно 
осъзнава, какво се случва тук на Земята. Окултната наука показва, че 
живеещият в духовния свят човек изцяло съпреживява това, което става 
на Земята. 
И така, ние видяхме, че животът в Девакан, ако го разгледаме в истинс-
ката му светлина, губи всякаква непривлекателност, така че дори човек 
разглеждайки го не от своята егоистична земна гледна точка, може да 
приеме този живот за такъв, че дава велико блаженство. При това не го- 
воря, че самата свобода от физическото тяло, от ниски принцип дава не-
вероятно щастие на човека. Чувството на щастие трябва да бъде вече 
предизвикано от това, че са отпаднали тези прегради, че човекът вече не 
е свързан с тези обърквания. По този начин, Девакан е времето за сво-
бодна жизнена самоизява на човек във всички направления, и тази изява 
на волята е толкова широка, богата, неограничена, че на Земята човекът 
не може да почувства това. 
Ние видяхме, че при слизането надолу към ново раждане обличат чове-
кът с ново етерно тяло, и това го извършват духовни същества, подобни 
по чин на Духа на народите. Това етерно тяло понякога не подхожда 
съвсем на човека, а още по-малко му подхожда това, което получава в 
качеството на физическа обвивка. Сега в общи черти ще разясним, как 
става включването на човека в състава на физическия свят. Някои неща 
от това в определено отношение не подлежи на открито обсъждане. 
Ние знаем, че човекът се облича в астралното тяло с помощта на тези 
свойства, които той притежава. Това, което присъства в това астрално 
тяло, предизвиква сили на притегляне по отношение на определени съ-
щества на Земята. Етерното тяло на човек се привлича към народа и към  
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това семейство в широк смисъл, в които той трябва да се роди този път. 
Това, как човек организира своето астрално тяло, той се привлича от 
своята материя. Есенцията, субстанцията на астралното тяло повеждат 
човека към негова майка "Азът" на човека и го води към неговия баща. 
Тъй като "Азът" е присъствал в древни времена, при това като душа за 
първи път слиза от лоното на Бога в земното тяло. Този "Аз" се е развил, 
преминавайки през множество прераждания "Азът" на едни човек се 
различава от "Аза" на друг, и със своята сегашна същност образува осо-
бена сила на привличане към бащата. Етерното тяло се привлича от на-
рода и семейството, астралното - преди всичко към майката, а "Азът" - 
към бащата. С това се съобразява цялата човешка структура, желаеща да 
слезе в ново въплъщение. 
Може така да се случи, че астралното тяло привлечено от майката, а 
"Азът" да не иска да отиде при съответния баща. В този случай "Азът" 
продължава своето странстване, докато не открие подходящата двойка 
родители. 
В днешния цикъл на развитие "Азът" представя със себе си елемента на 
желанията, импулсите на усещане, а в астралното тяло се съдържат ка-
чествата на фантазията и мисленето. За това първото, както казват, чо-
век го онаследява от бащата, а второто - от майката. Така ние виждаме, 
че индивидуалността, желаеща да се въплъти, търси със своите неосъз-
нати сили двойка родители, която трябва да и даде физическо тяло. 
Описаният процес завършва примерно към третата седмица след зача- 
тието. Макар че човекът, състоящ се от "Аз", астрално тяло и етерно 
тяло, да се намира от самия момент на зачеване в близост до майката, 
имаща в себе си оплодената яйцеклетка, той действа отвън. В това вре- 
ме, примерно от третата седмица, астралното и етерното тяло като че ли 
подхващат зародиша и започват да работят над човека. до този момент 
развитието на физическия човек се извършва без влиянието на астрално-
то и етерно тяло, от този момент те започват да оказват влияние върху 
развитието на детето и сами обуславят по-нататъшното оформяне на 
плода. И така, ние виждаме, че по отношение на физическото тяло още в 
по-голяма степан е вярно казаното за етерното тяло: тук е още по-трудно 
да се достигне съгласуваност. Този важен факт излива светлина върху 
голяма част на случващото се в света. 
До сега ние описвахме обикновения съвременен човек в неговото нор-
мално развитие. За човека, който е започнал в едно от предишните си 
прераждания окултно развитие, всичко това няма да бъде напълно вяр- 
но. Колкото по-високо се е издигнал този човек, толкова по-рано нас-
тъпва момента, когато той започва да работи над своето физическо тяло, 
за да го направи по-приспособено към мисията, която му предстои да  



 39

 
изпълни тук, на Земята. Колкото по-късно човекът започне да се съеди-
нява с физическия плод, толкова по-малко той ще бъде стопанин на сво-
ето физическо тяло. При най-високоразвитите човешки индивидуално- 
сти, които се явяват ръководители и предводители на духовната част от 
нашия свят, това съединяване става още в момента на зачеването. При 
тях нищо не се извършва без участието именно те управляват своите фи-
зически тела до самата смърт и започват за изграждат новото тяло, още в 
момента, в който е даден първия тласък за това. 
Материята, съставяща физическото тяло, постоянно се изменя. Прибли- 
зително през седим години се обновява всяка негова частица. Материята 
се заменя, но формата остава. Между раждане и смърт ние постоянно 
трябва отново да раждаме материя, тя се явява временно съставяща. То- 
ва, което се развива между раждане и смърт и всъщност което се намира 
от тази страна на смъртта, се съхранява и образува нов организъм. 
Това, което обикновения човек извършва между раждане и смърт несъз- 
нателно, посветеният извършва съзнателно от смърт до ново раждане - 
той съзнателно формира своето ново физическо тяло. За това за него 
раждането е само преломно събитие. Той подменя веществата само вед- 
нъж, но из основи. За това на такива индивидуалности е присъщо голя-
мо външно сходство от едно тяхно въплъщение в друго, докато при ос-
таналите между различните въплъщения няма нищо сходно. Колкото по-
нагоре се е издигнал в своето развитие човек, толкова по-голямо сходст-
во имат две следващи едно след друго прераждания. Ясновидецът чудес-
но може да види това. Има напълно определено наименование на това 
състояние, в което се оказва човекът във висша степен на развитие. Каз- 
ват, че той изобщо не се ражда в друго тяло, точно както за обикновения 
човек не се казва, че той се ражда отново на всеки седем години. За Учи- 
телите казват: той се е родил в същото тяло. Той го използва столетия 
дори хилядолетия. Така става при повечето наставници на човечеството. 
Изключения правят тези учители, които имат съвършено особена мисия. 
Тяхното физическо тяло така се съхранява, че смърт за тях не настъпва 
изобщо. Това са Учителите, на които лежи отговорността за прехода от 
една раса към друга. 
Сега ние трябва да си зададем въпроса. Единият въпрос: колко дълго 
продължава преминаването в другите светове? Другият: свързан ли е по-
ла на човека във всяко отделно негово въплъщение с последователност-
та на  тези въплъщения? 
Окултните изследвания показват, че средно човек се появява на Земята в 
интервал на 1000-1300 години. Смисълът на това е, че човекът при сво-
ето завръщане да открие изменен облик на Земята и благодарение на то-
ва може да преживее всичко по нов начин. Всичко, което се променя на  
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нашата Земя, се намира в тясна връзка с определени констелации - това 
е много важен факт. В началото на пролетта слънцето изгрява в един оп-
ределен знак на Зодиака. 800 години преди Рождество Христово за пър-
ви път е навлязло в съзвездието Овен, още по-рано - в съседното съзвез-
дие Телец. Например 2160 години са необходими на Слънцето, за да 
премине през едно съзвездие. Времето, за което Слънцето преминава 
през всичките дванадесет знака на Зодиака, в окултизма се нарича миро-
ва година. 
Древните народи винаги дълбоко са чувствували това, което е свързано 
с това преминаване на Зодиака. Техните души с благоговение са усеща-
ли ето това: Слънцето се издига през пролетта по-високо заспалата през 
зимата природа се обновява, божествен пролетен лъч я пробужда от дъл-
бокия сън. Тази млада пролетна сила се съединява със съзвездието, от 
което свети Слънцето. Хората казвали за това съзвездие: това е този, 
който изпраща надолу Слънцето, съединило се отново със силите, отно-
во със съзидаващата божествена сила. И затова хората от тази епоха, ко-
ято продължава ето вече две хилядолетия, Овен, или Агнеца, се предста-
вя за благодетел на човечеството. Всички легенди за Агнето са създаде-
ни през това време. Понятието за божественост съединяват с този сим- 
вол. Самият Спасител, Христос Исус в първите столетия се символизира 
от кръст, а под кръста се изобразява агънце. Едва в 6 век Спасителят за-
почва да се изобразява висящ на кръста. Известният мит за Язон и пла-
ването му за златното руно, т.е. златната овнешка кожа, също има своето 
начало тук. 
До 800 години преди Рождество Христово слънцето изгрявало в съзвез-
дието Телец, и в тази епоха ние се сблъскваме с култа към бика Апис в 
Египет и бика - Мирта в Персия. Още по-рано слънцето е преминавало 
през съзвездието на Близнаци. И действително, в индийските и германс-
ки митове ние откриваме указания за два близнака. Последни реликви за 
това се явява козлите-близнаци във впряга на бог Донар. Накрая се връ-
щаме към епохата на Рака, последвала след времето та древния атлантс-
ки потоп. Загива старата култура, ражда се нова. Това се означава с един 
определен окултен знак - вихър, който едновременно с това се явява 
символ на Рака и който може да се открие във всеки календар. 
И така, народите винаги ясно са съзнавали, какво става в небесата пара-
лелно с промените долу, на Земята. Когато Слънцето премине поредно-
то съзвездие, то и Земята дотолкова променя своя вид, че за човека е 
ценно да изживее живота отново. За това времето на новото въплъщение 
зависи от предвижване на точката на пролетното равноденствие. Напри- 
мер, времето, което е необходимо на Слънцето, за да премине през един 
такъв знак на Зодиака, е нужно на човека за да се въплъти два пъти,  
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веднъж в мъжки облик, и втори път - в женски. Тъй като опита и съби- 
тията, които човек може да изживее в мъжки и в женски организъм, са 
толкова различни в духовно отношение, че става два пъти прераждане 
при един същ облик на Земята - веднъж човекът се ражда мъж, а втори 
път като жена. Това и определя времето, което изминава между две ин-
карнации - средно от 1000 до 1300 години. 
Така, едновременно с това е даден отговор и на въпроса, как е свързан 
феномена на пола с преражданията на човек: като правило, полът се ре- 
дува. Това правило често се нарушава, така че едно след друго могат да 
следват три или пет еднакви /що се касае до пола/ прераждания, но те 
никога не могат да бъдат повече от седем. Ако казват, че седем еднакви 
прераждания подред - е правило, то такова изказване противоречи на ка-
къвто и да бил окултен опит. 
Преди да се обърнем сега към кармата на взетия отделно човек трябва да 
вземем под внимание един основополагащ факт. Съществува обществе-
на карма, такава карма, която не се определя от отделния човек, макар 
да се уравновесява в последователността на неговите прераждания. Ще 
дам конкретен пример. 
Когато в средата на века от Азия в европейските страни нахлули хуните, 
които нарушили мира в Европа,- това имало и духовно значение. Хуните 
- са последните остатъци от древните атлантски народи. Те се намират в 
дълбок упадък, който се изразява в един процес на разлагане на техните 
астрални и етерни тела. Тези продукти на разлагането намерили благо-
датна почва в ужаса, който хуните предизвиквали във всички народи. 
Тези народи преобразували по този начин продуктите на разложение, и 
това се пренесло във физическото тяло на по-късните поколения. 
Кожата попила възприетия астрален компонент, и като следствие се по-
явила болестта на века - проказата. Лекарят, който на практика от физи-
ческа гледна точка, разбира се, ще посочи физическите причини за този 
недъг. И аз няма да споря с това, което ще каже лекаря, но в него намира 
място умозаключението от този тип: някакъв човек ранил друг с нож 
при сбиване, а той отдавна имал желание да отмъсти на този човек. Един 
ще каже, че раняването и било предизвикано от жаждата за мъст, а друг 
- че причината е бил ножа. И двамата са прави. Ножът е бил последната, 
физическата причина, а зад нея стои духовна причина. Който търси ду-
ховните причини, няма да оспорва физическите основания. Тук ние виж- 
даме, как историческите събития оказват значително влияние на цели 
поколения, и осъзнаваме, какво благотворно и продължително влияние 
можем да оказваме, засягайки дори условията, предопределящи здравето 
на хората. 
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В последното столетие сред населението на Европа благодарение на тех-
ническия прогрес се е развил заводския пролетариат, а с него се е обра-
зувала и огромната маса на класовата и съсловна ненавист. Тази нена-
вист се намира в астралното тяло на човека и действа физически под 
формата на туберкулоза на белите дробове. Разбирането за това се явява 
резултат на окултни изследвания. Често ние не можем да помогнем на 
отделния човек, върху когото влияе тази обща карма. С тежест на сърце-
то често сме принудени да гледаме как даден човек страда, ние не мо-
жем да го излекуваме или да го развеселим, защото е свързан с общест-
вената карма. Само подобрявайки самата тази карма, може да се помог-
не на отделните хора. Ние трябва да се стремим да не издигаме отделния 
егоистичен "Аз", а да действаме така, че да помагаме на цялото човече- 
ство. 
Ето друг пример, който касае непосредствено събитията в последно 
време. Окултните изследвания показаха, че сред астралните същества, 
взели участие в някои от сраженията на руско-японската война, е имало 
мъртви руснаци, които са действали против своя народ. Предизвикано е 
от това, че в последния период от руската история много благородни 
идеалисти са починали в затворите и в страх. Това са били хора с високи 
идеали, но не дотолкова развити, за да се научат да прощават. Те умрели 
със силно чувство за мъст спрямо тези, които станали причина за тяхна-
та смърт. Това чувство трябвало да се прояви в периода на Камалока, до-
колкото само там се освобождават такива чувства. След своята смърт те, 
действувайки на астрално ниво, изпълнели душите на японските войни-
ци с ненавист и мъст срещу народа, към които самите са принадлежали. 
Ако те биха се намирали вече в Девакан, те биха казали: аз прощавам на 
моите врагове! Тъй като в Девакан те биха видели по излизащите срещу 
тях облаци от ненавист и мъст, колко са ужасни и недостойни такива 
чувства. Така окултните изследвания ни показват, как цели народ могат 
да се намират под влиянието на своите предци. 
Идеалните стремежи на нашето време не могат да достигнат до своите 
идеали, защото желаят да действат само с физически средства и само на 
физическо ниво. Например, така постъпват обществото на Пацифистите, 
желаещи да постигнат мир само с физически средства. само тогава, кога-
то се научим да влияем и на астралното ниво, ще узнаем, кои средства са 
верни. Само тогава ние ще можем да действаме така, че когато човек от-
ново се роди в света, да го открие пригоден за плодотворна работа в 
него. 
 
ШЕСТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 30. 5. 1907 г. 
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Днес ние преминаваме към опита на човека в нашия физически свят, 
който се определя от миналия живот на човека. в началото трябва да 
подчертаем, че животът се определя не само от предишните преражда- 
ния, и, нека само в една неголяма част,- и от сегашния живот. Тук ние се 
сблъскваме със закона за това, как се съотнасят едно към друго минало- 
то, бъдещето и настоящето на човека,- този закон се нарича в духовенст-
вото закон на кармата. Това е истинският закон на човешката съдба. В 
действието на закона на кармата във всеки отделен живот ние имаме 
частни случаи на великия космически закон, понеже това, което ние на-
ричаме закон на кармата, е абсолютно всеобщ космичен  закон, и него-
вото действие в човешкия живот е само частен случай. Ако ние изобщо 
изясняваме връзката на миналите събития и техните следствия, ние вече 
мислим в духа на този закон. За това аз бих искал в подобаващ начин да 
обясня ролята на закона на кармата в Космоса в неговия частен случай - 
например човешкия живот. 
Ако пред нас има два съда с вода и ние сложим в единия от тях разтопе-
но топче, водата ще закипи и ще се нагрее. Да извадим сега метала и да 
го сложим в другия съд, и водата вече няма да кипи и да се нагрява. Ако 
ние веднага бихме хвърлели топчето във втория съд, то и там водата би 
закипяла, а топчето изстива. Сега вече водата няма да кипи, понеже топ-
чето вече не е горещо - то е изстинало в първия съд. Така във физичес-
кия живот, винаги са свързани един с друг причина и следствие. От това, 
какво се е случило с предмета по-рано, зависи, как ще се държи този 
предмет в последствие. 
Друг пример ни дават някои животни, които преселването им в тъмни 
пещери заставило зрителният орган да закърнее. При тях веществата, 
които до сега са подхранвали очите, преминали в други части на тялото, 
защото, техните очи вече не е необходимо да гледат нещо. Техните очи, 
по този начин, деградирали, и във всички следващи поколения ще се 
раждат животни с атрофирали очи. Те сами са обусловили обратното 
развитие на тези органи със своето преселение, и съдбата на следващите 
поколения е била определена от това, което са направили тези същества 
в миналото. Те сами са подготвили своята по-нататъшна съдба. 
Подобно постоянно се случва и в човешкия живот. Човекът определя 
своето бъдеще със своето минало, и тъй като със своята най-дълбока 
същност той не е ограничен от едно въплъщение, а преминава през мно- 
го, то причините от обстоятелствата в един живот трябва да се търсят в 
някой от миналите животи. 
Ние ще разгледаме веригата, която може да се разбере само в случай, 
ако макар и малко се вземе под внимание повече и последователността  
 



 44

 
на човешките дела, мисли и чувства. В живота толкова често се налага 
да слушаме: правилното не може да се вземе с мислене. 
Под това се подразбира, че може да мислиш каквото си поискаш, това не 
притеснява никого във външния свят. тук има важен момент, отличаващ 
онзи, който действително е движим от духовните импулси, от материал-
но мислещият човек. 
Материалистът мисли, че причинява болка на човека когото е ударил с 
камък, и че изпълнената с омраза мисъл не може да причини на ближния 
вреда. Но онзи, който наистина познава света, разбира, че от такава ми-
съл изхождат къде по-силни влияния, или следствия отколкото някакъв 
захвърлен камък. Всичко, което мисли и чувства човек, има своите след-
ствия в астралния свят, и ясновиждащият много ясно може да проследи, 
как действа, например, мисълта изпълнена с любов към другия човек, и 
колко по-различно влияе изпълнена с любов, ясновиждащият наблюда- 
ва, как възниква светлинна форма под формата на малка чашка на цве- 
тенце, която любовно обвива със себе си астралното и етерно тяло на 
човека, и по този начин в тях се внася нещо животворно, даряващо бла- 
женство. Мисълта на ненавист обратно, се забива в астралното и етерно 
тяло подобно на поразяваща стрела. 
В тази област могат да се направят най-различни наблюдения. В астрал-
ния свят съществува огромна разлика между изказването на вярна и 
лъжлива мисъл. Мисълта отнасяща се към някоя вещ се явява истина, 
доколкото тя се съгласува с нея. да допуснем, че някакъв факт предиз-
виква следствие във висшите светове. Някой преразказва този факт вяр- 
но, и тогава от разказвача се излъчва нагоре, към висините астрален 
образ, който се съединява с този, който е произлязъл от самия факт, и в 
резултат заедно те се усилват един друг. Тези подсилени форми служат 
на нашия духовен свят да става все по-подреден и съдържателен, което 
ни е и необходимо, ако ние искаме човечеството да се предвижва на- 
пред. Ако факта се изопачи, така че разказа за него да не съответства на 
случилото се, когато е измислен, тогава мислената форма, излизаща от 
разказвача, се сблъсква с формата, изхождаща от факта, и става взаимно 
разрушение. Такива експлозивни разрушения, предизвикани от лъжата, 
действат подобно, рана върху тялото, разяждаща организма. Така лъжа-
та убива астралните образи, които са възникнали и трябва да възникват 
и се задържат или убиват по този начин една част от прогресивното 
развитие. Действително, всеки говорещ истина съдейства за развитието 
на човечеството, а всеки лъжец го възпрепятства. От тук е окултния 
закон: лъжата от духовна гледна точка - това е убийство. Тя не само уби-
ва астралния образ, тя още е и самоубийство. Всеки, който лъже, става 
препятствие за собствения си път. Подобни действия или следствия  
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могат да се срещнат навсякъде в духовния свят. И ясновиждащият на- 
блюдава, че всички чувства и мисли на хората имат своите последствия 
на астрално ниво. 
Всичките наклонности на човека, неговия темперамент и постоянните 
качества на характера, всичко което той мисли, постоянно се излъчва не 
само в астралния свят, но и по-нагоре в света на Девакан. Човек с жизне-
радостен темперамент е източник, център на определени процеси в Де- 
вакан. Човек, който е склонен да овесва глава, действа по такъв начин, 
че поради това се увеличава броя на есенцията и материята, свързани с 
унилата натура. Така духовното знание ни показва че ние не се явяваме 
изолирани същества, и че нашите мисли извикват към живот форми, ко-
ито се отразяват в света на Девакан и го изпълват с всякакъв вид субс-
танция и есенция. Всичките четири области на света Девакан – конти- 
нентална, океанска, атмосферна и областта на оригиналните идеи - пос-
тоянно се намират въздействието на човешките мисли, чувства и усеща- 
ния. На висшите области, където се отразява  Акашовата летопис влияят 
човешките постъпки. Всичко, което се случва външно се отразява във 
висшите области на Девакан, която ние наричаме свят на ума. 
Сега ние можем да разберем, по какъв начин човекът, спускайки се в но-
во въплъщение, създава отново и присъединява към себе си своето аст-
рално тяло. Всичко, което той е мислил, чувствал, усещал, е станало не- 
преходна част от астралния свят. от всичко това, тук са останали много 
следи. Ако в онова, което е мислил човекът е имало много истина, тези 
следи ще му съставят добро астрално тяло. Всичко, което той е внесъл в 
долния свят на Девакан със своя темперамент и т.н., съставя новото 
етерно тяло, а тези дела, които той е извършил, въздействат от висшите 
сфери на Девакан, където още се намира и Акашовата летопис, върху 
нагласяване мястото и локализация на физическото тяло. Тук се намират 
тези сили, които поставят човека в определена местност. Ако човекът е 
направил на някого зло, то това е външен факт, който се издига до вис-
шите сфери на Девакан. При ново влизане във физическо тяло този факт 
оказва влияние насилите, оставени от самия човек; това заставя човека 
да отиде разбира се, под ръководството на висши същества - там, където 
той ще може да изживее във физическия свят следствието от своите по- 
стъпки. 
Всичко, което ние изживяваме външно и което при това не ни засяга 
вътрешно, при следващото прераждане действа върху нашето астрално 
тяло и предизвиква съответни особености в чувствата, усещането и 
мислите. Ако животът е бил използван добре, много е било видяно, били 
са получени богати познания, то като следствие се явява това, че астрал-
ното тяло в следващия живот се ражда с редки дарби в същите тези  
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области. Изпитаното и преживяното се отпечатва, по този начин, в след-
ващото въплъщение в астралното тяло на човека. Но това, което човек 
чувства, усеща, радостите и мъките, които съставят вътрешния живот на 
душата,- всичко това в следващия живот въздейства на етерното тяло, 
предизвиквайки в него устойчиви наклонности. Този, който е изпитал 
много радост, ще има темперамент склонен към радост. Този, който се 
старае да върши много добри дела, в следващия живот благодарение на 
чувствата, които е изпитал при това, ще притежава истински талант да 
прави добро. В него ще има също така и добре развита съвест и той ще 
бъде човек с висок морал. 
Това, притежател на което в този живот се явява етерното тяло - устой-
чивост на характера, наклонностите и т.н. - това се проявява в следва-
щия живот във физическото тяло, и то така, че, например, човек, разви-
ващ в себе си лоши наклонности и страсти, в новия живот ще се роди с 
недъгаво физическо тяло. Обратно, човек с добро здраве, способен да 
издържа много, е развивал в себе си в предишния си живот добри ка- 
чества. Този, който постоянно боледува е възприел в себе си лоши влия- 
ния. По този начин, ние сами имаме власт да направим себе си здрави 
или болни, доколкото това е способно да обезпечи физическото тяло. 
Необходимо е само да се изкоренят всички лоши пристрастия, и тогава в 
следващия живот тялото ще бъде здраво. 
Може във всички подробности да се наблюдава, как склонностите от 
един живот, стават в следващия свойства на физическото тяло. Живот 
изпълнен със склонност да се обича всичко наоколо, да се отнася с лю-
бов към всяко същество, живот излъчващ любов, което дълго време ще 
има млад и цветущ вид. Любовта към всички същества, развиване в себе 
си чувството на симпатия създават физическо тяло способно дълго вре-
ме да бъде младо. Животът, изпълнен с ненавист, пълна антипатия към 
другите същества, който непрекъснато критикува, към всичко е придир-
чив и страни от всичко, създава с тези свойства такова физическо тяло, 
което рано се състарява и покрива с бръчки. Така склонностите и страс-
тите от един живот се предават в следващото прераждане като процеси 
на физическото тяло. Може да се вгледаме в детайлите и да видим, че 
силната жажда за забогатяване е насочена към това, да се натрупа по- 
вече, и ставайки склонност на човека, спомага в следващия живот той да 
има физическа предразположеност към инфекциозните болести. Посто- 
янно има случаи, когато явната склонност към заразяване се издига до 
развитото придобиване, което е било присъщо на човека в миналото, 
при това носител на тази страст е било етерното тяло. обратно, обектив-
ният стремеж на хората, които не искат да присвояват нищо, умеят да 
правят добро на човечеството, работят за обществото - с такава склон- 
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ност етерното тяло създава в новия живот изразена издръжливост на за-
разните болести.  
По този начин, може в значителна степен да се проникне в дълбините на 
създаването на света, ако се знае съотношението между физическия и 
астралния светове. И предметите се съотнасят един с друг съвършено не 
така, както си го представят това хората. Много се оплакват например, 
от болки и страдание. Но от висша гледна точка съвършенно неправил-
но е да им се сърдим, тъй като, когато те бъдат преодолени и човек се 
окаже готов за ново въплъщение, болката и страданието ще станат из-
точници на мъдрост, благоразумие и широко разбиране на нещата. Дори 
в една нова книга, възникнала от материалистичния възглед на нашето 
време, ние откриваме такъв израз, че на лицето на всеки мислител може 
да се открие някаква застинала болка. Това, което казва тук писателят-
материалист, отдавна е известно на окултистите, защото висшата мъд-
рост на света се придобива със спокойно понасяне на болката и страда- 
нието. Това създава мъдрост в следващото прераждане. 
Никой, страхливо бягайки от болката, не можещ да я понесе, не създава 
за себе си основа за мъдрост. Ако ние продължим да разглеждаме по-
нататък, то ще открием, че и за болестите не трябва да се оплакваме. 
Ако погледнем на болестта отгоре, от гледна точка на вечността, трябва 
да се отнасяме към нея по съвършено различен начин. Понесените бо-
лести често се възвръщат в следващия живот под формата на особена те-
лесна красота, така че красотата, която срещаме у хората, е придобита от 
тях с цената на болест от предишен живот. Такава е връзката между ув-
реждането на тялото в следствие на болест, особено в следствие на вън- 
шни причини,- и красотата. В особена връзка с това можем да посочим 
думите на френския писател Фобр д`Оливе: ако се погледне на човеш-
кия живот, той често прилича на образоването на бисера в черупката на 
мидата - само поради болест в мидата се получава  бисер. В крайна смет- 
ка, така е и с живота на човека: кармично красотата е свързана с болес-
тите и се явява като техен резултат. Но когато аз казвам: който развива в 
себе си лоши наклонности, той създава за себе си предразположеност 
към болест,- трябва твърдо да се знае, че става дума именно за вътрешна 
предразположеност. Става така, че човекът заболява от това, че работи в 
заразена атмосфера, а това е нещо друго - това също може да бъде при-
чини за болестта, но не е свързано с предразположеността на физическо-
то тяло. 
И ето всичко, което така или иначе е извършено, всичко, което се про-
явява така, че има последствие във физическия свят - от краката и дви-
жението на ръката до най-сложните процеси, например, строеж на къ- 
ща,- всичко това се възвръща към човека в новото прераждане отвън, в  
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качеството на действително физическо следствие. Вие виждате, че ние 
живеем "отвътре навън": всяка радост и всяка мъка, живеещи в астрал-
ното тяло, идват отново към нас в етерното тяло, всичко имащо свои ко-
рени в устойчивите влечения и страсти на етерното тяло, се появява във 
физическото тяло в качеството на предразположеност. Обратно, това, 
което се прави посредством физическото тяло, се проявява в качеството 
на външна съдба в следващото въплъщение. Така това, което прави аст-
ралното тяло, става съдба на физическото тяло, а това, което прави фи-
зическото тяло се възвръща назад в следващото прераждане като следст-
вие идващи отвън като физическа реалност. 
Тук ние определено установяваме точката, в която външната съдба се 
намесва в хода на човешкия живот. Това действие на съдбата понякога 
дълго време не се проявява, по-рано или късно то трябва да достигне до 
човека. Ако проследим живота на човек в различните прераждания, то 
винаги ще се вижда, че неговия живот в следващото прераждане се под-
готвя от съществата, действащи при навлизане на душата във физичес-
кото тяло; човекът се подвежда към определено място, където неговата 
съдба го настига. 
Ето един пример от живота. В един средновековен таен съд се събрали 
няколко съдии, които произнесли присъда и сами са я привели в изпъл- 
нение. Те екзекутирали един човек. Когато ние проследихме предишни-
те прераждания на съдиите и на екзекутирания, то установихме, че всич-
ки тези хора преди са живели едновременно, при което екзекутираният е 
бил вожд на племе, който някога е заповядал да убият тези тримата, като 
сега са станали съдии. Това събитие от минал физически живот създало 
връзка между неговите участници, то създало сили, които оказали вли-
яние на Акашовата летопис. И когато човек се ражда в ново въплъще- 
ние, то тези сили така въздействат, че той да се роди по същото време и 
на същото място, където са и хората, с които е свързан по този начин, и 
създават неговата съдба. Акашовата летопис действително се явява из-
точник на сили, в които е записано всичко с което един човек е останал 
"длъжен" на друг. Някои хора могат да почувстват тези процеси, но мно-
го малко от тях ги осъзнават. 
Например, човекът има професия, която както му се струва, му позволя-
ва да бъде доволен и щастлив. И изведнъж по някаква причина го увол- 
няват, той не намира там, където е живеел друга работа, той е изпратен 
далече, в друга страна, и тук му се налага са усвоява нова професия. Тук 
той среща човек, с който влиза в някакви отношения. Какво се е случи- 
ло? Те двамата някога са живеели редом един до друг. И първият е оста-
нал тогава с нещо "длъжен" на другия. Това е внесено в летописа на  
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света, и нейните сили са довели виновника тук, където трябва да се 
срещне с този, на който е "длъжен", и да му върне дълга. 
Човек непрекъснато, през целия живот между раждане и смърт, затворен 
в такава взаимовръзка на сили, като душевно го объркват от всички 
страни, ставайки господари на неговия живот. вие трябва да разберете, 
че вие всъщност, постоянно носите в себе си следствията от предишните 
животи, така че постоянно ви се налага да изпитвате действията от пре-
дишните въплъщения. 
И така, вие трябва да си изясните, че в своя собствен живот вие се нап-
равлявате от сили, които сами не познавате. На етерното тяло въздейст-
ват тези форми, които вие самите сте създали на астрално ниво, а вашата 
съдба я създават съществата, силите от висшите сфери на Девакан, ко-
ито вие самите сте вписали в Акашовата летопис. Тези сили или същест-
вата добре известни на окултистите, те влизат в йерархията на подобни 
същности. Вие трябва да разберете, че както в астралното, така и в етер-
ното и във физическите тела вие изобщо усещате влиянието на различни 
същества. Всичко, което вие правите непроизволно, всичко, към което 
вие сте тласкани, става под влиянието на различни същества. Това не се 
получава от нищото. Различните зародиши на човешката природа посто-
янно се проникват и изпъкват с други същества, и посветеният учител 
повелява да се извършват голям брой упражнения именно за това, за да 
бъдат изгонени, и човек да може да бъде все по-свободен и по-свободен. 
Съществата, с които е проникнато астралното тяло, които правят това 
тяло несвободно, се наричат демони. Вие във вашето астрално тяло пос-
тоянно биват проникнати с тези демони, и тези същества, които вие съз-
давате със своите верни или лъжливи мисли постепенно израстват в де- 
мони. Има добри демони произхождащи от добрите мисли. но лошите 
мисли - и на първо място неистинните, лъжливите мисли - пораждат, на-
й-зловещите и отвратителни демони, които се оказват, ако мога така да 
се изразя, натъпкани в астралното тяло. по същия начин етерното т. се 
пронизва от същества, от които човекът трябва да се освободи, - призра- 
ци, или спектри. Накрая, има и такива, които проникват физическото тя-
ло - фантоми. Покрай тези три вида, има още други същества, които го-
нят и принуждават човешкия "Аз",- това са духове, както и самият "Аз" 
е дух. В крайна сметка именно човекът извиква към живот такива съще- 
ства, които после, когато той слезе на Земята, определят неговата вът-
решна и външна съдба. Те оживяват в течение на вашия живот, така че 
вие чувствате всички тези демони, призраци и фантоми, които са създа-
ли вашите астрално, етерно и физическо тела. Всички те са в родство и 
се устремяват към вас, когато вие отново се прераждате. 
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Погледнете, как тези истини са изразени в религиозните свидетелства. 
Ако в Библията се говори за изгонване на демони - това не е някаква 
абстрактност, не, това трябва да се разбира в буквален смисъл. Какво е 
правил Христос Исус? Той е изцелявал обсебените от зли духове, уни-
щожавал демоните от астралното тяло. Това са реални процеси, и това 
трябва да се разбира напълно буквално. И Сократ, този светъл ум, гово-
ри за своя демон, който действал в неговото астрално тяло. Това е бил 
един добър демон - не бива да се представяте демоните непременно като 
лоши същества. 
Но има и ужасни, пагубни демони. Всички демони на лъжата действат 
по този начин, като че ли отблъскват човек назад в неговото развитие. 
Доколкото в световната история лъжите на големите личности винаги 
създават такива демони на лъжата, които израстват до размери на много 
грозни същества,- говори се за духовете на пречките, или препятствията. 
В този смисъл Фауст казва на Мефистофел: "Във всичко ти пораждаш 
затруднението". 
Отделният човек, бидейки част от цялото човечество, влияе на остана-
лия свят, говорейки истина или лъжа, понеже въздействието ще бъде съ-
вършенно различно в зависимост от това, той ще създаде демони на ис-
тината или демони на лъжата. Представете си народ, състоящ се само от 
постоянни лъжци. Тези хора биха населили астралния свят с неприятни 
демони на лъжата, а те, биха могли на физически план да се превърнат в 
епидемии. Тъй като има един вид форма на бацил, пренасящ инфекциоз-
ното заболяване, което произлиза от човешките лъжи. Те всъщност не са 
нещо друго, освен физически въплътените демони на лъжата. По този 
начин вие разбирате, че лъжата от древни времена се появява в мировата 
карма във вид на цяло войнство същества. Колко истина има в митовете 
и легендите, вие можете да видите не на едно място във "Фауст". Тук ще 
намерите връзката между паразитите и лъжата в това, каква роля играят 
мишките и плъховете, свързани с духовете на лъжата на Мефистофел. В 
легендите често се вижда удивителната връзка между духовния и физи-
чески светове. 
Ние трябва да кажем и още нещо, за да разберем закона на кармата. От 
едно тънко познаване на закона на кармата е произлязло самото духовно 
движение. Вие видяхте, че това, което се намира в етерното тяло, в след-
ващия живот влияе на физическото тяло. Така склонността на човек да 
мисли по един напълно определен начин, влияе на физическото тяло, и 
за следващото прераждане не е без значение дали мислите духовно или 
материалистично. Човек, знаещ нещо за висшите светове,- достатъчно е 
само да вярва в тях - в своя следващ живот ще притежава хармонично 
физическото тяло, спокойна нервна система, тяло, което може да се  
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управлява - чак до нервите. Обратно, човек познаващ за действително 
само това, което присъства в сетивния свят, разпростира този свой образ 
на мислене върху собственото си физическо тяло, и в следващото пре-
раждане то ще бъде предразположено към нервни заболявания, ще бъде 
дисхармоничен, нямащ твърд волеви център. Материалистът се разпада 
на части, а духът обединява, понеже той е единство. 
Такъв вид предразположеност се проявява в отделния човек по силата на 
съдбата в следващото въплъщение, но освен това, тя и преминава през 
поколенията, така че децата и внуците на тези хора, които са били мате-
риалистично настроени, трябва да изкупват това със слабост във своята 
нервна система и нервни заболявания. Такава нервозна епоха, каквато е 
нашата, се явява следствие на материалистичните настроения на пред-
шестващото столетие, и великите Учители на човечеството осъзнали не-
обходимостта да противопоставят на това течение - течението на духов-
ното мислене. 
Материализмът оказал влияние и на самата религия. Нима тези, които 
вярват в духовните светове, но не притежават воля за тяхното опознава- 
не, не се явяват материалисти? Този материализъм в религията е поис- 
кал, че тайната на шестте дни на сътворението - това, както великата ми-
рова еволюция става за шест библейски дни на сътворение,-  да се разт-
вори пред човешкия поглед; този материализъм говори за Христос Исус 
като за "историческа личност" и минава мимоходом покрай Мистерията 
на Голгота. Материализмът в естествените науки е само следствие на 
материализма в религията. То не би съществувало ако религиозният жи-
вот не бе проникнат от материализма. И породената от този материали-
зъм нестабилност на нервите се отразява на цели народи точно както и 
върху живота на отделните хора. 
Ако духовното течение не се ползва от влиянието, способно да увлече 
безделниците и лентяите, това кармично следствие - нервността - ще 
има по-голямо въздействие върху човечеството, и, подобно на това, как-
то в средните векове имало епидемии от проказа, така в бъдеще ще се 
появяват тежки нервни заболявания и цели епидемии от лудост, предиз-
викани от материалния строеж на мислите, и цели народи ще бъдат обх-
ванати от тях.  
И разбирането на тази сфера от закона на кармата трябва да доведе до 
това, Духовната наука да стане не предмет на спорове, а изцелително 
средство за човечеството. Колкото повече духовност има в човека, тол-
кова повече се изчиства всичко, което е свързано със заболяванията на 
нервната система и душата. 
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СЕДМА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 31. 5. 1907 г. 
За да разберем по-добре закона на кармата, как той се проявява в човеш-
кия живот, аз ще разкажа за едно явление, което намира място непосред-
ствено след смъртта на човека. Спомнете си за картината на спомените, 
която се появява, когато човекът се освобождава от физическото тяло и 
за кратко време живее в одеждите на етерното и астралното тяло, преди 
да започне по-нататъшното предвижване във стихийния свят. За финото 
разбиране действието на кармата, позволете ми да опиша своеобразното 
чувство, което възниква още по времето на съзерцание на тази велика 
картина. Това е чувство на растеж, някакво "израстване от самия себе 
си". То става все по-силно и по-силно, при което човекът го изпитва и 
тогава, когато още се намира в своето етерно тяло. Човекът се оказва в 
странно положение спрямо тази картина. Отначало той вижда картината 
на изминалия живот, като панорама. След това настъпва момента - той 
идва скоро след смъртта и продължава часове, а може и дни, в зависи-
мост от индивидуалността,- когато човекът чувства: аз съм сам - всичко 
това са картини. Той усеща, как неговото жизнено тяло расте, като че ли 
обгръща със себе си всичко, което обкръжава Земята - до самото 
Слънце. 
След това, когато човекът изоставя своето етерно тяло, се появява друго 
твърде забележително чувство, което дори е трудно да се опише с думи 
от физическия свят. Това е едно усещане за собствено потопяване в про- 
странството, но при това ти се струва, че запълваш със себе си не цялото 
място на това пространство. Това може да се опише само приблизител- 
но. Човек съзнава себе си така, като че ли една част от неговата същност 
се намира в Мюнхен, друга - в Майнц, трета - в Базел, а още друга - да-
лече извън пределите на Земята, може би на Луната. Човекът се чувства, 
така да се каже, разделен на части, а намиращото се между тези "части" 
пространство, значи, не му принадлежи. Това е особен начин за астрал-
но усещане на себе си. Човек като че ли плува в пространство, разнесен 
на различни места, но не запълва със себе си разстоянията между тях. И 
това усещане продължава през цялото време на Камалока, което човекът 
преживява в обратен ред чак до своето раждане. Това е преживяване на 
"частите", които му принадлежат. След това тези части се съединяват с 
целия останал живот на Камалока. Това е важно да се знае, за да се по-
лучи представата за това, как всъщност действа закона на кармата. От- 
начало човекът се чувства вътре в този човек, с който е бил свързан пре-
ди смъртта, а след това едно след друго вътре във всички хора и други 
същества, с които е имал работа през живота си. 
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Ако вие например, сте набили някой в Мейнц, то след своята смърт в оп-
ределено време сами изпитвате побоя, изпитвате болката, която по-рано 
сте му причинили. Ако този човек все още се намира в Майнц, то част 
от вашето астрално тяло чувства, че е в този град и преживява там това 
събитие. Ако набитият от вас човек вече е умрял, то вие чувствате, че се 
намирате в неговото място в Камалока, където се намира в това време 
той. Разбира се, ние имаме работа не само с този човек, а с много други, 
разпръснати по Земята и Камалока. Вие - сте навсякъде, това ви се поз-
волява от тази пресеклива същност, която съставя телестността на чове-
ка в Камалока. Благодарение на нея, вие сте способни да преживеете 
вътре в другите хора всичко това, което се е случило между тях и вас, и 
по този начин си създавате устойчива връзка с всички тези, с които сте 
общували в земния живот. С човека, който те ударили, вие сте свързани 
сега благодарение на това, че сте живели с него в Камалока. По-късно 
вие се отправяте нагоре в Девакан, а от там се връщате след това в Ка- 
малока. И вашето астралното тяло, възстановявайки се, открива това, ко-
ето ви свързва с този човек, с който сте се съединили. А доколкото тези 
връзки са много, вие трябва да разберете, че всичко, с което вие имате 
работа, е свързано с вас с някаква нишка. 
Ясно обяснение ще ви даде случая, наблюдаван от окултиста, случай, за 
който вече ви говорих, когато петимата съдии осъдили човека на смърт 
и сами са го екзекутирали. Този, последният е бил в своя предишен жи-
вот някакъв вожд, който повелил да екзекутират тези петимата; след то-
ва той умрял и се оказал в Камалока. В това време той е бил пренесен на 
това място, където били неговите жертви, вътре в тях, и бил длъжен да 
почувства това, което са изпитали те, когато са ги убивали. Това е изход-
ната точка на тези сили на привличане, които при новата поява на тези 
хора на Земята ги свързва, така че да може да се осъществи закона на 
кармата. Това е техниката за това, как действа закона на кармата. От тук 
вие виждате, че в света има различни видове битиета, някакви връзки, 
които започват още на астрален план. На физическо ниво съществува 
непрекъснатост на субстанцията, а на астрално ниво могат да се възпри-
емат съединени един с друг, но с разединени телесни части. Това е все 
едно, ако бихте чувствали своята глава, после между главата и сърцето 
нищо не бихте чувствали, след това бихте чувствали сърцето, после - от-
ново нищо, а след това - стъпалата. Една ваша част може да се намира в 
Америка и при това, бивайки напълно отделно, принадлежи към вашата 
астрална телесност, другата може да бъде на Луната, третата - на още на 
някоя друга планета, и между тези членове може да няма никаква види-
ма астрална връзка. 
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Ако ние така подходим към закона на кармата, ще ни стане ясно, че ста-
ващото в границите на един жизнен цикъл човекът се явява следствие на 
много причини, намиращи се в предишни животи. Как се съвместява за-
кона на кармата с външната наследственост? Говори се, че между нас-
ледствеността и този закон съществуват множество противоречия. Мно- 
го говорят за високоморалния човек, че той трябва да бъде, произлязъл 
от такова семейство, че е унаследил това от предците си. Ако обаче ние 
разгледаме физическите процеси от окултна гледна точка, ще разберем, 
че това не е така. И все пак в определен смисъл ние можем да наречем 
тези процеси наследствени. Да поясним това с пример. 
Ако ние вземем, например, фамилията Бах, то ще видим, че за 250 годи-
ни са се родили 25 музиканта, сред тях - великия Бах. Работата е там, че 
при добрият музикант трябва да има не само вътрешна способност към 
музиката, но и физически добре оформено ухо, с определена форма. 
Профаните не могат да се ориентират в това, от какво всичко това зави-
си - необходимо е да се вгледаме в това надълбоко, с помощта на окулт-
ните сили. Дори и ако разликите да са малки и незначителни, то все пак 
определената форма на вътрешните слухови органи е необходима, за да 
може човек да стане музикант, и тези форми се предават по наследство. 
Те приличат на формите на бащата, дядото и т.н., както се предава и 
формата на носа. 
Да предположим, че горе, в астралния свят някоя индивидуалност е го-
това да се въплъти и търси за себе си физическо тяло. Преди няколко 
столетия или хилядолетия тя е придобила особени музикални способно- 
сти. Ако тя не открие тяло с подходящи уши, и няма да може да се зани-
мава с музика. За това тя се стреми към такова семейство, което да и да-
де музикалното ухо. Без такова, нейните музикални способности не биха 
се проявили, понеже и най-големият виртуоз не би могъл нищо да из- 
свири, ако не му дадат инструмент. 
Математическият талант също изисква нещо напълно определено. За да 
бъде математик, е нужен не особен строеж на мозъка, както много пред- 
полагат. Мисленето, логиката при математиците са същите, както при 
другите. Всичко зависи от трите полуокръжни канала в ухото, които са 
разположени един спрямо друг, така, че приемат посоките на трите про- 
странствени измерения. Особеното им развитие обуславя математичес-
кия талант. Това е физически орган, който би трябвало да се унаследява. 
Така ние виждаме че в семейство Бернули са се въплътили осем видни 
математика. 
Така и човекът с висок морал, който иска да реализира своя морален 
дар, се нуждае от такава двойка родители, която би му предала по нас-
ледство подходящо физическо тяло. и той ще има такива родители за- 
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щото той се явява такава индивидуалност, а не някаква друга. Индиви- 
дуалността сама си избира родителите, макар че при това е ръководена 
от висши същества. Има хора, които няма да се съгласят с тези факти от 
позицията на майчината любов. Те се страхуват, че ще изгубят нещо, ако 
детето унаследи едни или други качества не от майката. Но правилното 
разбиране, само задълбочава чувството на майчината любов, показвай- 
ки, че още преди прераждането, даже до зачатието е съществувала лю- 
бов, която е довела детето при майката. Детето още преди раждането на-
сочва своята любов към майката, за това майчината любов - това е вза-
имно чувство. По този начин, от духовна гледна точка тази любов се 
оказва създадена  до времето предшестващо раждането, и се основава на 
взаимност.  
Често мислят, че човекът се подчинява на ненарушим закон на кармата, 
с който нищо не можеш да направиш. За обяснение действието на този 
закон ще направим сравнение от ежедневния живот. В счетоводната 
книга на търговеца има графа за записване на приходи и разходи. Когато 
той сравнява едното с другото, то в равносметката се изразява състояни-
ето на неговите дела. Състоянието на делата се подчинява на неумоли-
мия закон на смятането на прихода и разхода. Но ако този търговец за-
почва нови сделки, той ще може да впише нови суми, и той би бил иди-
от ако би решил повече да не води делата, веднъж вече с направена рав- 
носметка. Ако сравним това със закона на кармата, то тук в дебит се за-
писва всичко, добро, умно, вярно, което е направил човек, а в кредит - 
това, зло, безумно, което е извършил. Във всеки момент човек е свобо-
ден да внесе нови записи в книгата на кармата. И за това, не следва в ни-
какъв случай да се мисли, че в живота цари непроменящият се закон за 
кармата. И, мислейки за закона на кармата, трябва винаги да се помни не 
само за миналото, а и за бъдещето. Ние пазим в себе си следствията на 
нашите минали действия, и не сме роби на миналото, но - господари на 
бъдещето. Ако желаем добре да уредим нашето бъдеще, на нас ни е не-
обходимо да внесем в книгата на живота по възможност благоприятни 
за това позиции. 
Велика сила е тази мисъл - знанието за това, че нито една наша постъпка 
не е напразно, че всичко има своето влияние върху бъдещето. За това за-
кона така действа и не ни подтиска, а ни изпълва с прекрасна надежда. 
Това е най-хубавия дар от Духовната наука. Законът на кармата ни даря-
ва радост, тъй като благодарение на него ние можем да погледнем бъ- 
дещето. Той ни дава задача да действаме в духа на този закон, в него ня-
ма нищо такова, което може да ни натъжи, нищо, което би могло да при-
даде на света песимистична окраска. Той ни окрилява в работата ни над  
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развитието на Земята. Ето в какви чувства трябва да се излива знанието 
за закона на кармата. 
Когато човек страда, често казват: той е заслужил своите страдания, той 
трябва да изтърпи своята карма, ако аз започна да му помагам, то ще 
навляза в чуждата карма. Това е глупост. Бедата, нуждата е обусловена 
от предишния живот на този човек, но ако аз му помогна, то моята по-
мощ ще внесе нови записи в книгата на неговия живот. Аз по този начин 
ще спомогна за неговото предвижване напред. Нали е глупост да се каз-
ва на търговеца, който би могъл да се спаси от фалит, давайки му хиляда 
или десет хиляди марки: не, аз нищо няма да дам, това ще промени тво-
ят баланс. Това, което представлява причина за отказа, точно то трябва 
да бъде подбуда за нас да помогнем. Аз помагам на човека, защото зная: 
в кармичните взаимовръзки нищо няма да остане забравено. Това трябва 
да бъде за нас стимул за практически действия.  
Много оспорват закона на кармата от позиция на християнството. Бого- 
словите казват: християнството не може да признае закона на кармата, 
понеже, ако той би бил верен, то никога не би допуснал принципа на за-
местването със смърт. Но има и теософи, които казват, че принципът на 
изкуплението противоречи на закона на кармата. Те не желаят да приз-
наят помощта, която едно същество оказва на много хора. И тези, и дру-
гите не са прави, и тези, и другите неправилно са разбрали закона на 
кармата. 
Да вземем човек в беда. На вас ви е провървяло повече, вие можете да 
му помогнете. С тази помощ вие ще внесете нов запис в книгата на него-
вия живот. Човекът, притежаващ големи възможности, може да помогне 
на двама човека и да повлияе на тяхната карма. Някой, който е по-силен 
е в състояние да помогне на десет или сто човека, а най-силния може да 
помогне на безкрайно много хора. Това съвсем не противоречи на прин-
ципа на кармичните връзки. Именно благодарение на надеждността на 
закона за кармата ние знаем, че тази помощ действително засяга съдбата 
на хората. 
Известно е, че на човечеството действително му е била необходима 
помощ, когато индивидуалността на Христос се въплътила на Земята. 
Кръстната смърт на Спасителя, на централното същество, станала помо- 
щта, която навлиза в кармата на безбройното множество хора. И няма 
никакво разногласие между правилното разбраната християнска езоте-
рика и правилно разбраната Духовна наука. Ние откриваме дълбокото 
съзвучие между техните закони, и нищо не ни принуждава да се отка-
жем от принципа на спасението. 
Още по-дълбоко ще навлезем в закона на кармата, ако преминем към 
развитието на човечеството и към развитието на Земята. Ние посочихме  
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редица факти, които трябва да ни доведат до разбиране закона на 
кармата. Ние по-добре ще разберем още нещо, ако преминем самата ево-
люция на човечеството, и то не само на Земята, а и на другите планети, 
явяващи се другите въплъщения на нашата Земя. Тук ще открием някои 
допълнения към закона на кармата, обръщайки се към най-далечните 
времена и едновременно гледайки в най-далечното бъдеще. 
В началото ще се запознаем с един важен факт. Днес ние ще си изясним, 
че това, което ние виждаме с физически поглед в човека, неговото външ-
но тяло, се изгражда от висшите начала на човешката природа, че него-
вият "Аз", неговото астрално и етерно тяло и т.н. - чак до висшето нача-
ло Атма,- работят над нашето тяло. частите на това тяло, във вида, в 
който сега те се намират в човека, са равностойни, те имат различна 
стойност в човешката природа. Трябва да се направи само едно тривиал-
но наблюдение, за да се разбере, че нашето физическо тяло има, всъщ- 
ност, най-пълноценната част на нашата природа. Да вземем за пример 
част от бедрената кост - това не е монолитна твърда кост, а изкусно пос-
троена част на тялото, състояща се като че ли от покръстен глезен. Кой- 
то разглежда тази част не само с ума, но и с усет, ще бъде поразен от 
мъдростта, с която е създадена тази част, която е използвала материал не 
повече, отколкото е необходимо за това, че на принципа на най-малко 
използване на сили да носи горната част на тялото. Никакво инженерно 
изкуство, използвано при строене на мостове, не може да се сравни с та-
зи мъдрост, която създава подобни неща в природата. 
Ако разгледаме човешкото сърце не само с погледа на анатома или фи- 
зиолога, то в него ще открием изразена висока прамъдрост. Не мислете, 
като че ли астралното тяло на човек един вид вече се е развило дотол- 
кова, доколкото човешкото сърце. Сърцето е изградено изкусно и мъдро. 
Астралното тяло в своето желание принуждава човека десетилетия да 
налива в себе си същинска сърдечна отрова, а сърцето десетилетия из-
държа това. Едва в една бъдеща степен на развитие, астралното тяло ще 
достигне това, което е достигнало физическото тяло, и тогава то ще стои 
много, много над физическото тяло. Днес точно най-съвършеното е име- 
нно физическото тяло, по-малко съвършено е етерното, а още па-малко 
астралното, а най-младо сред телата е "Аза". Физическото тяло, такова, 
каквото стои пред нас,- това е най-древното начало на човешката приро- 
да. Над него е работело най-много. Едва когато в хода на развитието би-
ла достигната определена степен, физическото тяло било пронизано от 
етерното. След като тези тела в определен период от време са действали 
заедно, към тях се присъединило астралното тяло, и едва накрая е доба-
вен "Аза", но в бъдеще той ще достигне незнайни върхове в развитието. 
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Подобно на това както човекът се въплъщава многократно, така и Земя- 
та преминала през няколко въплъщения и на нея и предстои ред нови. 
Прераждане става в целия Космос. Нашата Земя в нейния сегашен вид 
се явява въплъщение на предишните планети, към три от които сега ще 
се насочим. 
Нашата Земя - до момента в който е станала Земя - е била това, което в 
окултизма /не в астрологията/ се нарича Луна. Днешната Луна е подобна 
на отпадъчни шлаки, които са били изхвърлени като негодни. Ако бихме 
могли да смесим Земята и Луната с всичките субстанции и същества, то 
би се получило това, което ние наричаме предшественица на Земята - 
окултната Луна, а това, което сега се е запазило като Земя е останалата, 
след изхвърлянето на шлаките, част от Луната. 
Точно както нашата Луна се явява изхвърлен остатък от старото лунно 
въплъщение, и Слънцето, което ние виждаме на небето, е нещо, което се 
е състояло в още по-ранното състояние на Земята. Дотогава когато Зе- 
мята е станала Луна, тя е била, както казваме ние, окултистите, Слънце, 
и това Слънце е било съставено от всички субстанции и същества, които 
днес образуват Слънцето, Луната и Земята. Това Слънце се е освободило 
от съставките, които днес образуват Земята и Луната и благодарение на 
това то станало неподвижна звезда, след като е било планета. 
Слънцето, което ние виждаме днес, бивайки по-рано съединено със Зе- 
мята, приело в себе си многото същества стоящи по-горе, от земните съ- 
щества. Съответно Луната, която ние виждаме, получила по-лошите час-
ти и затова станала изхвърлени шлаки. Луната - е планетата принизена, 
Слънцето - възвисена. 
Слънчевото съществуване е предшествано от още едно - сатурновото. 
Така, ние имаме четири следващи едно след друго въплъщения на Земя- 
та: Сатурн, Слънце, Луна и нашата Земя. Когато праотецът на човека се 
развивал на Сатурн, в него е имало само принципа на физическото тяло. 
на Слънцето към това било добавено етерното тяло, на Луната – астрал- 
ното, и тук на Земята - "Аза". 
От лекцията "Кръвта - сок с особени свойства" може да се научи, че 
"Азът" много тясно е свързан с кръвта. Тази кръв я е нямало в човешко 
тяло до въплътяването на Аза, за това нашата червена  човешка кръв е 
свързана с развитието на самата Земя. Тя изобщо не би могла да възник- 
не, ако Земята в процеса на своето развитие не бе се срещнало с друга 
планета - с Марс. По-рано Земята не е имала желязо, желязото не е било 
в кръвта и въобще не е имало тази кръв, от която сега зависи човек. В 
първата половина на съществуването на Земята в нейното сегашно въ- 
плъщение, определящо за нея било влиянието на планетата Марс, а във 
втората половина - такова било влиянието на Меркурий. Марс дал на  
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Земята желязото, а влиянието на Меркурий се проявило в това, че то все 
повече освобождава човешката душа и благодарение на това душата ста-
ва все повече независима. Окултизмът казва за двете фази от сегашното 
въплъщение на Земята - половината на Марс и половината на Меркурий. 
Другите въплъщения се наричат с името на една планета, това е - "Марс-
Меркурий". Думите "Марс" и "Меркурий" тук означават не сегашните 
планети, а именно това, което оказва горепосочените важни влияния в 
едната и другата половина. 
В бъдеще Земята ще се въплъти като нова планета - Юпитер. Тогава аст-
ралното тяло повече няма да бъде враг на физическото, както е сега, но 
то все още няма да е в своята висша степен на развитие. Етерното тяло 
ще достигне тази степен на развитие, като физическото. То ще има тога-
ва зад себе си три планетарни стадии, както физическото тяло сега. 
Астралното тяло ще достигне нивото на днешното физическо тяло на 
Венера, когато зад него ще бъдат въплъщенията на Луната, Земята и 
Юпитер. В инкарнация - Вулкан - "Азът" ще достигне своя висш стадий 
на развитие. По този начин, бъдещите въплъщения на Земята ще са 
Юпитер, Венера и Вулкан. 
Тези имена ние ги откриваме в наименованията на дните на седмицата. 
Било е време, когато планетата на обкръжаващите ни предмети и явле-
ния са били давани от посветените. Днес, в нас, вече няма вътрешно усе-
щане за единство на името и предмета. Наименованията на дните от сед-
мицата трябвало да напомнят на човека за неговото създаване в процеса 
на развитие на Земята. 
Да започнем със съботата: това е денят на Сатурн - на английски Satu- 
rday. След това неделя /Sonntag/ - деня на Слънцето. Понеделник /Mon- 
tag/ - ден на Луната. После Марс - вторник /Dienstag/, на древногерманс-
ки - ziutag или dinstag, на френски - mardi, на италиански - martedi. 
Сряда - деня на Меркурий - на италиански - mercoledi, на френски – mer- 
credi. Меркурий - е същия бог, който е немския Вотан. Тацит говори за 
"деня на Вотан", на английски и сега е - Wednesday. След това - деня на 
Юпитер: Юпитер - на немски Donar, от тук и немския Donnerstag; на 
френски - Jeudi, на италиански - giovedi. Денят на Венера - петък: Вене- 
ра - това е германската Фрея, от тук и Freitag; френското -  vendredi и 
италианското - venerdi. 
И така, в последователността на дните от седмицата ние имаме спомена 
за развитието на Земята при смяната на различните нейни въплъщения. 
 
ОСМА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 1. 6. 1907 г. 
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Сега по ред да разгледам различните въплъщения на нашата планета. 
При това, ние трябва с цялата определеност да съзнаваме, че това са би-
ли въплъщения на планетата Земя, т.е. състоянието на Земята, когато тя 
е била Сатурн, Слънце, Луна и трябва да разберем, че тези въплъщения 
са били необходими за образоването на живите същества, особено чове- 
кът, че самото развитие на човека е тясно свързано с развитието на Зе- 
мята. Но ние правилно ще разберем какво се е случило тогава, само в 
случай, че си представим, как се променяло в своите особени свойства 
това, което ние сега знаем като човек, като самите себе си. Отначало ще 
разгледаме тези изменения, които станали със състоянието на човешко-
то съзнание. Всичко, всичко в света се е развивало, в това число и наше-
то съзнание. Съзнанието, присъщо на днешния човек, не винаги е било в 
него. Само постепенно то станало в този вид, в който го имаме ние днес. 
Нашето сегашно съзнание ние наричаме предметно съзнание, или реал- 
но, бодърстващо дневно съзнание. То ви е известно като нещо свойстве-
но ви от сутринта, когато се събуждате, до вечерта, когато заспивате. 
Трябва да изясним, в какво се състои това съзнание. То се състои в това, 
че човек насочва чувствата си към външния свят и възприема предме- 
тите, затова ние го наричаме предметно съзнание. Човекът гледа това, 
което го обкръжава и вижда със своите очи в пространството някакви 
предмети, които са очертани. Човек слуша с ушите и усеща, че в прост-
ранството има предмети, които звучат, разпространяват звук. Той усеща 
предметите със своите сетива, намира и топли или студени, мирише ги, 
пробва ги на вкус. И човекът мисли за всичко, което възприема със сво-
ите сетива. Той използва разума си за да разбере тези разнообразни 
предмети, и от тези факти на сетивното възприятие и разбирането им с 
нашия ум се състои бодърствуващото дневно съзнание във вида, в който 
човек го притежава сега. Такова съзнание не винаги е имало в човек, то 
се е развило до този стадий, и то не винаги ще остане такова,а човек ще 
достига по-високи състояния на своето съзнание. Със средствата, които 
ни дава окултизма, ние можем за сега да разгледаме седим състояния на 
съзнанието, от които нашето се явява по средата. Ние можем да видим 
три предишни състояния и три които ще последват. Някой би могъл да 
се учуди, че ние се оказваме точно по средата. Това е свързано ето с 
какво: първото състояние предшества другите, но те се изплъзват от пог-
леда ни и след седемте следват други, но те също се изплъзват от нашето 
съзерцание. Ние виждаме назад толкова, колкото и напред. Ако ние бих-
ме се намирали на степен по-рано, то бихме виждали назад малко пове- 
че, а по-напред - малко по-малко. Това е точно така, както ако вие навле-
зете в полето, тогава ще можете да виждате на ляво толкова далече, как-
то и надясно. 
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Тези седем състояния на съзнанието са следващите. Първото - много 
тъмно, дълбоко състояние?което днес почти е непознато на човека. само 
човек, имащ особени медиумни заложби, може и сега да изживее това 
състояние на съзнанието, което някога са притежавали хората на Са- 
турн. Такива медиуми могат да изпадат в състояние, известно и на съв-
ременните психолози. Бодърствуващото дневно съзнание и другите със-
тояния на съзнанието при тях се оказват приспани - те като че ли уми- 
рат. Но когато, в последствие,спомняйки си за това състояние, понякога 
и приз това време, те рисуват или описват това, което там са почувства- 
ли, ние научаваме за един много особен опит, който в обкръжаващият 
ни живот не можем да имаме. Техните рисунки са гротески и погрешни, 
но те съответстват на това, което в Духовната наука ние наричаме състо-
яния на вселената. Образите на тези рисунки често са напълно неправил- 
ни, но в тях има нещо, позволяващо да разберем, че съществата в това 
сумрачно състояние притежават тъпо, но всеобхващото съзнание. Те 
виждат мировите тела и ги изобразяват в своите рисунки. 
Такова съзнание, е тъмно, но заедно с това представящо чрез себе си 
всевиждането в нашия космос, което е имал човека някога, в първото 
въплъщение на Земята. Това състояние е наречено дълбоко трансово 
съзнание. Ние сме обкръжени от същества, притежаващи и сега такова 
съзнание,- това са минералите. Ако можехме да говорим с тях, то мине-
ралите биха ни казали какво се случва на Сатурн. Все пак това съзнание 
е много тъмно. 
Второто състояние на съзнанието, което ни е известно - или, по-точно 
казано, не ни е известно- това е състоянието, в което се намираме в оби-
чайния сън. Това състояние не е толкова всеобхващащо, но, без да взе-
маме под внимание цялата негова тъмнина, то вече е по-светло в сравне-
ние с първото. В такова сънно съзнание всички хора някога, когато Зе- 
мята била Слънце, са се намирали постоянно. Тогава праотецът на чове-
ка непрекъснато спял. И днес съществува такова съзнание - то се прите-
жава от растенията. Те се явяват постоянно спящи същества, и ако не 
можеха да говорят, то биха разказвали, какво става на Слънцето, понеже 
тяхното съзнание - е слънчево. 
Третото състояние, все още сумрачно и тъмно в сравнение с нашето 
дневно съзнание - това е образното съзнание. За него в нас има ясна 
представа, защото по време на сън, изпълнен със сънища, ни е преживя-
ваме отзвука на онова, което е било съзнанието на всички хора на Луна- 
та - наистина, това е само рудимент на това съзнание. Правилно ще бъде 
да изходим от човешкия сън, за да си представим картината на лунното 
съзнание.  
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В сънищата ние откриваме, наистина, някаква бъркотия, хаос, но при по-
внимателно наблюдение тази бъркотия все пак открива дълбоки зако- 
номерности. В моите лекции аз вече нееднократно съм давал следващи-
те примери - всички те са взети от живота. 
Вие сънувате, че бягате след жаба и искате да я хванете; вие усещате 
нейното меко гладко тяло. Събуждате се, държейки си в ръката края за- 
вивката. Ако вие можехте да използвате своето бодърствуващо съзна- 
ние, то бихте видели, че сте хванали с ръката си завивката. Сънното съз-
нание ви дава символично външното действие, то създава образ от това, 
което нашето дневно съзнание възприема като факт. 
Друг пример. Студент сънува, че стои пред вратите на аудиторията. В 
този момент някой започва да го дразни, както казват на жаргон. Резул- 
татът е - призив за дуел. И студентът изживява по-нататък във всички 
подробности до момента, когато той съпроводен от секунданта и лекаря 
е на дуела и се раздава първия изстрел. В тази секунда той се пробужда 
и вижда, че е паднал столът, който се е намирал близо до леглото. Наяве 
той просто би чул звука от падането, а в сънят това прозаично събитие 
се съдържа в символиката на дуела. Виждате също така, че временните 
отношения са напълно различни, понеже цялата тази драма се случила в 
главата на студента за миг. Дрезгавината е изтласкала времето на заден 
план, те не се подчиняват на съотношенията в света, тя самата образува 
времето. 
Не само външните събития, а и процесите, ставащи вътре в тялото, мо-
гат да се изразяват в такива символи. Човекът сънува, като че ли се на-
мира в мазето и отвратителни паяци пълзят към него. Човекът се събуж-
да и има главоболие. Черепната кутия в съня се оказва означен симво-
лично с мазето, а болката - с паяците. 
Сънищата на днешния човек символизират събитията ставащи вътре и 
отвън. Но когато това трето състояние на съзнанието било присъщо на 
човека на Луната, не е било така. Тогава човекът живеел сред такива 
образи, каквито са присъщи на днешното сънуване, но те били израз на 
реалност. Чрез себе си те представяли реалността, точно както сега реал-
ността представя синия цвят. Само цветовете тогава свободно плували в 
пространството, те не били свързани с предметите. При тогавашното 
състояние на съзнанието човекът не можел да излезе на улицата, отдале-
че да види човека, да погледне към него, да се приближи до него, защото 
формите на съществата, които биха имали определен цвят на своята 
външна повърхност, човекът тогава не можел да възприема, да не гово-
рим още за това, че тогава човекът не можел да ходи, както прави това 
сега. Но да предположим, че един човек се среща с друг, там на Луната. 
Пред тях би възникнал свободно плуващ образ от форми и цветове. Той  
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би могъл да бъде некрасив, тогава човекът би се отдръпнал настрана, за 
да не се срещне  с него, или да бъде красив - тогава той би се приближил 
към него. Некрасивият образ би показал на човека, че другият се отнася 
към него с антипатия, а красивият - че този го обича.  
Да допуснем, че на Луната би съществувала солта. Когато сега солта 
стои на масата, ние я виждаме като предмет в пространството, зърнеста, 
имаща определен цвят. На Луната би било различно. Вие не бихте могли 
там да видите солта, а там, от мястото, където се намира, би се издигнал 
образ от форми и цветове, и този образ би ви показал, че солта е нещо 
полезно. И така цялото съзнание било изпълнено с образи, летящи цве-
тове и форми. В такова море от форми и цветове живеел човека, но тези 
образи от форми и цветове представлявали това, което ставало около чо-
века - на първо място това, което се отнасяло към душата и душевното, 
кое било полезно или вредно за него. По този начин човекът можел пра-
вилно да се ориентира в предметите, които го обкръжавали. 
Когато Луната се превъплътила в Земя, това съзнание се превърнало в 
нашето сегашно явно съзнание, и като негов остатък се е запазило в съ-
нищата на днешния човек - рудимент, подобно на рудимент, останал от 
други неща. Вие знаете, че, например, близо до ухото има мускули, ко-
ито сега ни струват безполезни. По-рано те имали своето значение: те са 
служили за произволното движение на ушите. Днес само малко от хора-
та владеят това умение. 
Точно така в човека присъстват състояния, които се явяват последните 
остатъци на предишното, някога смислено устройство. И макар тези об-
рази днес вече нищо да не означават, по-рано те са служили за обознача-
ването на външния свят. И сега все още ще срещнете такова съзнание 
при тези животни - обърнете внимание!- които не могат да издават зву-
ци отвътре. Работата е там, че в окултизма съществува много по-правил-
но разделяне на животните отколкото във външното естествознание, а 
именно - на вътрешно безгласови и такива, които могат да издават звуци 
вътре в себе си. Наистина, вие ще откриете способността да се издават 
звуци и при много нисши животни, но това става по механичен път - от 
тренировки и т.н. -, а не отвътре. Дори жабата издава звуци ни от своята 
вътрешност. само по-високоразвитите  животни, възникнали тогава, ко-
гато човекът вече можел да изразява чрез звуци своята радост и мъка, 
едва те заедно с човека получили възможността да изразяват със звуци и 
крясъци своята болка и своята радост. И ето всички животни, които не 
могат да издават звуци вътре от себе си, притежават такова образно съз- 
нание. При тези нисши животни няма ясна граница, каквато има в наше-
то възприемане на образи. ако някое нисшо животно, например рака, 
възприема образ, който създава определено неприятно  впечатление, той  
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се старае да се отклони от срещата с него. Ракът не вижда предмета, но в 
отблъскващия образ вижда, че го застрашава някаква беда. 
Четвъртото състояние на съзнанието - е това, което имат всички хора 
сега. Образите, които човек по-рано е възприемал като цветни образи, 
свободно плаващи в пространството, сега като че ли обличат предметите 
със себе си. Може да се каже, че образите са "облечени" на предметите. 
Те създават границата на предметите. Те се явяват на предметите, дока-
то по-рано са били свободно плаващи. Така те стават израз на формата. 
Това, което по-рано човек е имал вътре в себе си, сега излиза навън и се 
съединява с предметите. Това означава, че човекът е преминал към сво-
ето сегашно бодърствуващо съзнание. 
Сега да поговорим за друго. Ние вече казахме, че на Сатурн се подготвя 
физическото тяло на човека. на Слънцето към него се добавя етерното 
тяло, или жизненото тяло, което прониква със себе си физическото тяло 
и започва да работи над него. То вместило това, което става физическо 
тяло, и работи върху него. На Луната към това се добавя астралното тя- 
ло, което отново променя строежа на тялото. На Сатурн физическото тя-
ло било много просто. На Слънцето става значително по-сложно, тъй ка-
то над него работи етерното тяло, правейки го по-съвършено. На Луната 
се добавя астралното тяло, а на Земята - "Аза", който направил физичес-
кото тяло още по-съвършенно. Когато физическото тяло било на Сатурн, 
когато в него все още не е навлязло етерното тяло, всички органи, които 
сега се намират в него, не са били там - отсъствали кръвта, нервите, а съ-
що и жлезите. Тогава човекът е притежавал и то в зародишно състояние 
- само тези органи, които сега се явяват най-съвършени и са имали вре-
ме да достигнат своето днешно съвършенство - тези чудесно изградени 
органи на сетивата.  
Прекрасният строеж на човешките очи, прекрасния апарат на човешкото 
ухо - всичко това едва сега е достигнала своето съвършенство, защото е 
било създадено от сатурновата субстанция и над тях са работели етерно-
то тяло, астралното тяло и Аза. същото се отнася и за ларинкса, той е 
възникнал още на Сатурн, но тогава човекът все още не можел да гово- 
ри. На Луната започнал да издава нечленоразделни звуци и крясъци, но 
само описаната дълга работа направила ларинкса, този съвършен апарат 
такъв,какъвто имаме на Земята. На Слънцето, където към физическото 
тяло е добавено етерното, органите на сетивата продължили да се офор-
мят и възникнали всички органи, които се явяват органи на секреция и 
органи на живота главно, служейки за хранене и растеж. Първоначално 
те възникнали в слънчевата фаза на битието. След това астралното тяло 
продължило да работи и през лунната фаза, а "Азът" - във фазата на Зе- 
мята. Така съзрявали до своето сегашно съвършено състояние на жле-  



 65

 
зите, органите на растежа и т.н. Когато на Луната в работата се включи-
ло астралното тяло, за първи път възниква нервната система. Това било, 
когато човекът притежавал образно съзнание. Не само това, което нап-
равило човека способен да развие предметното съзнание и едновремен-
но с това способен да изразява със звуци своята радост и мъка,- само 
"Азът" - образувало кръвта в човека. 
И така, цялата вселена е строител на органите на сетивата. И така, всич-
ки жлези, всички органи за продължение на рода и хранене са образува-
ни от етерното тяло. И така, астралното тяло се явява създател на нерв-
ната система, а "Азът" включил кръвта в развитието на човека. Има яв- 
ление, което се нарича анемия, или хлороза. Кръвта не е в състояние да 
поддържа бодърствуващото съзнание. Хората страдащи от анемия, често 
се потапят в сумрачно състояние, подобно на това, което било на Луна- 
та. 
Сега да разгледаме трите състояния на съзнание, които трябва да после- 
дват. Може да зададете въпроса: как е възможно - да се знае нещо по то-
зи въпрос още сега? Това е възможно благодарение на посвещението. 
Посветеният може още днес да предусети тези състояния. Следващото 
състояние, известно на посветените, е така нареченото психично състо-
яние на съзнанието - такова, в което се съвместяват образното и бодърс-
твуващото дневно съзнание. При такова психично съзнание вие виждате 
човека наяве, в неговите граници и форми, но едновременно с това, наб-
людавате как това, което живее в неговата душа, се разкрива под форма-
та на цветни облаци и образи - в това, което наричаме аура. При това вие 
се движите в света не като бълнуващия лунен човек, а с пълното само- 
съзнание, като сегашен човек, намиращ се в бодърствуващо дневно съз- 
нание. Цялото човечество ще има това психично, или душевно съзнание 
на планетата, която ще смени Земята,- това ще бъде съзнание на Юпи- 
тер. 
Има още шесто състояние на съзнанието, и то също някога ще се прите-
жава от човека. Тогава ще се съедини днешното бодърствуващо съзна- 
ние, с това, което посветеният знае като психично съзнание и се добави 
това, което днес човек "преспива". Човекът ще вижда много дълбоко 
природата на съществата, когато заживее с това съзнание, съзнанието на 
инспирацията. Той ще възприема не само цветния образ и формата на 
другия човек, но и звученето на неговото същество. Всяка човешка ин-
дивидуалност ще има определен тон, и всички тези тонове ще се съеди-
няват в симфония. Такова ще бъде съзнание на човека, когато нашата 
Земя премине в състоянието на Венера. Там той ще чувства хармонията 
на сферите, която Гьоте описва в своя пролог към "Фауст": 
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"Слънчевата сфера пее в съревнование 
всред братята-сфери, своята древна песен; 
своя път, предопредели чрез сътворението, 
тя завършва със стъпка от гръмотевичен звук." 

  
Когато Земята била Слънце, човекът мъгливо възприемал тези звуци, а 
на Венера ще ги чуе отново "както дръжка". И в тези думи Гьоте запазва 
образа.  
Седмото състояние на съзнанието - това е спиритуалното съзнание, най-
висшето съзнание; човекът притежава тук вселенско съзнание и може да 
вижда не само това, което се случва на неговата планета, а и навсякъде в 
космоса. Съзнанието, което имал човек на Сатурн, било напълно тъмно, 
но заедно с това - било един вид вселенско съзнание. И то ще бъде доба-
вено към всички останали състояния на съзнанието, когато човекът се 
окаже на планетата Вулкан. 
Това са седемте състояния на съзнанието на човека, които трябва да се 
преминат при преминаването на човека през космоса, и всяко въплъще-
ние на Земята дава условия, които правят възможни тези състояния на 
съзнанието. Само благодарение на това, че на Луната възникнала нерв-
ната система, развила се в сегашния мозък, станало възможно нашето 
дневно съзнание. Трябвало да бъдат създадени такива органи, с помощта 
на които могат и физически да се изявят в живота по високи състояния 
на съзнанието, които още сега могат духовно да се изпитват от посве- 
теният. 
Това, че човекът може да премине през тези седем планетарни състоя- 
ния, представлява и смисъла на развитието. Всяко планетарно въплъще-
ние е свързано с развитието на едно от седемте състояния на съзнанието, 
и благодарение на това, което става на всяка планета, се формират физи-
чески органи за такова състояние на съзнанието. На Юпитер у хората ще 
се появи много по-развит, психичен орган. На Венера ще се появи такъв 
орган, който ще позволи на човека да развие съзнанието на сегашния 
посветен, пребиваващ на ниво Девакан. На Венера ще има това спириту-
ално съзнание, което днес има посветеният, намирайки се във висшата 
сфера на Девакан, в света на ума. 
Утре ние ще поговорим за тази планети по отделно, понеже, както наша-
та Земя по-рано, в атлантската или лемурийската епоха, е изглеждала 
различно, а по-късно отново ще изглежда по-различна, така също е има-
ло различни състояния при Луната, Слънцето и Сатурн, и ще има раз-
лични състояния при Юпитер и Венера. 
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Днес ние се запознахме с големите, всеобхващащи кръговрата на плане- 
тите, а утре ще се заемем с измененията, които са станали на тези пла- 
нети, когато са били поле за дейност на човека. 
 
ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 2. 6. 1907 г. 
Ние най-добре ще си изясним пътя на човечеството през трите въплъще-
ния на Земята до сега, на Сатурн, Слънце и Луна,- ако още веднъж  разг-
ледаме човека в състояние на сън. Когато човек спи, ясновидецът може 
да наблюдава, как астралното тяло и включеният в него "Аз" как плуват 
над физическото тяло. Тогава астралното тяло се намира извън физичес-
кото и етерно тяло, но остава свързано с тях. То сякаш изпраща нишка 
или, по-добре да се каже, течение в общото тяло на Вселената и сякаш е 
потопено в него. Така,  спящият човек има физическо, етерно и астрално 
тяло, но астралното е протегнало някаква нишки-пипала във великото 
астрално тяло. 
Ако ние си представим това състояние като трайно и ако тук на Земята 
имаше хора, физическите тела на които биха били проникнати от етер-
ните тела, а над тях би плувала астралната душа и "Аза", то бихме имали 
състоянието, в което се е намирало човечеството на Луната. Само че на 
Луната астралното тяло не било толкава силно отделено от физическото 
тяло, а до каквато степен то се простирало в Космоса, дотолкова се пота-
пяло във физическото тяло. ако вие си представите състоянието, точно 
съответстващо на днешния сън, който при това са невъзможни сънища- 
та, то ще получите това състояние, в което човечеството пребивавало на 
Слънцето. Ако сега вие си представите, че човекът е умрял че от него е 
излязло етерното тяло, съединено с астралното тяло и с "Аза", но връзка-
та при това не съвсем е прекъсната и всичко, което излязло от тук се на-
мира в обкръжаващата космическа маса, изпраща свои лъчи надолу и ра-
боти над физическото тяло,- тогава вие ще получите това състояние, в 
което човечеството пребивавало на Сатурн. На Сатурн долу съществува-
ло само това, което се съдържа в нашите чисто физически тела. Сатурн 
бил обкръжен от етерно-астрална атмосфера, в която се намирали чо-
вешките "Азове". 
На Сатурн всъщност вече имало хора, но те се намирали в много, много 
тъмно състояние на съзнанието. Тези души имали задача да поддържат в 
дейно състояние това, което принадлежало към тях там долу. Подобно 
на охлюва, строящ своя дом, те са отвън, като някакъв инструмент, съз-
дават телесните органи. Ние ще опишем, как изглеждало това, над което 
отгоре работели душите. Ние трябва не много да опишем този физичен 
Сатурн, изобщо - този Сатурн. 
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Аз вече казах, че от физическото тяло там били образувани само зароди-
ша на органите на сетивата. Онова, което живеело в човека в качеството 
на такъв зародиш, душите обработвали отвън на повърхността на Сату- 
рн. Те действително се намирали в космическото пространство обкръжа-
ващо Сатурн, а долу се намирала тяхната работилница. Така те изработ-
вали типа на очите, ушите и другите органи на сетивата. 
Какво е било основното свойство на тази сатурнова маса? Трудно е да 
му се даде наименование, понеже в нашия език едва ли ще се намери за 
това подходяща дума, нали думите станали напълно материални, те доб-
ре подхождат на физическото ниво. Но все пак има словесен израз, спо-
собен да изрази тази фина работа, която се е извършила там,- тя може да 
бъде наречена "да се гледаш в огледало". Сатурновата маса притежавала 
такова свойство, че отразявала с всичките си свои части това, което било 
отвън под формата на светлина, звуци, мирис, вкус. Всичко това се отх-
върляло назад, и в космическото пространство, така да се каже, се възп-
риемало като отражение в огледалото Сатурн. Може да се сравни само с 
това, както гледаш в очите на друг човек, а от там те гледа твоя собствен 
малък образ. Така се възприемали всички човешки души, не само под 
формата на цветно изображение - те усещали себе си и на вкус, и имали 
обоняние за себе си, и възприемали себе си като някаква топлина. По то-
зи начин Сатурн е бил отразяваща планета. Живеещите в атмосферата 
хора хвърляли върху нея своите същности, и от образите които възник-
вали в резултат на това, се формирали зародишите на органите на сети- 
вата, понеже това били образи действащи творчески. Ако си представи- 
те, че стоите пред огледало, от което ви гледа вашето собствено изобра- 
жение, но което не е мъртво като обикновеното отражение, а започне да 
твори, то вие ще разберете, каква е творческата дейност на Сатурн, и по 
какъв начин хората са живели на Сатурн и са извършвали своята работа. 
Това ставало долу на повърхността на планетата. Душите горе притежа-
вали това дълбоко трансово съзнание, за което говорих вчера. Те нищо 
не знаели за това отражение, те само го осъществявали. В това трансово 
съзнание се вместили в цялата мирова вселена, и от тяхното естество се 
отразявал, по този начин целия Космос. Самите души били смесени с ос-
новната маса, с духовния ред. Те не били самостоятелни, те били само 
членове на обкръжаващата Сатурн духовност. За това те не можели да 
възприемат духовно, но с тяхна помощ възприемали висшите духове. Те 
били органи на тези духове, които тогава осъществявали процеса на 
възприятие. 
Сатурн бил обкръжен от цяло множество висши духове. Всичко, което 
християнската езотерика нарекла вестители Божии, Ангели, Архангели, 
Начала, Откровения,- всичко това се съдържало в атмосферата на Са-  
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турн. Както ръката принадлежи на организма, така и човешките души 
принадлежали към тези същества, и както ръката не притежава самосто-
ятелно съзнание, така и в тези души не е имало свое съзнание. Те рабо-
тели съобразно съзнанието на висшите духове, висшето мирово съзна- 
ние, и формирали образите на своите органи на сетивата, станали творя- 
щи, а също формирали и сатурновата маса. Тази сатурнова маса вие не 
трябва да си представяте като нещо такова плътно, като днешната чо-
вешка плът. Най-плътното състояние на Сатурн, каквото изобщо можело 
да се достигне, не притежавало даже плътността на сегашния въздух. 
Сатурн също станал физически, но достигнал само до тази степен на 
плътност, която се нарича плътност на огъня, на топлината. На тази съ-
щата топлина, в която съвременната физика дори не вижда материя. А 
топлината за окултиста се явява много по-фин материал, от газовете, тя 
притежава свойството постоянно да се разпространява. Доколкото Са- 
турн се е състоял от този материал, той имал способност да се разширя-
ва отвътре и всичко да излъчва или отразява. Такова тяло излъчва от се-
бе си всичко, то няма необходимост  да съхранява в себе си каквото и да 
било. 
Сатурн не е бил еднообразна субстанция, в него можело да се види ня-
каква диференциация, някаква конфигурация. По-късните органи дори 
се оформили в кълба, подобни на клетката, с тази разлика, че сегашните 
клетки са малки, а тези кълба били големи - с големината на ягода или 
къпина. Все още не сте можели да виждате на Сатурн, защото всяко от-
ражение отхвърляло идващата отвън светлина. Вътре в тази сатурнова 
субстанция всичко било тъмно. Само в края на своето развитие Сатурн 
започнал слабо да се осветява. В атмосферата, обкръжаващата сатурнова 
маса, се намирали множество същества. Не, вие сами сте подготвяли за 
себе си органите на сетивата, понеже душата на човека не била развита 
дотолкова, че да работи сама. Тя работела заедно с другите духовни съ-
щества - казано тривиално, под тяхно ръководство. 
Така самостоятелно, както работи сегашния човек на Сатурн работили 
същества, намиращи се в това време на човешка степен на развитие. Те 
не можели да бъдат устроени като сегашния човек, тъй като единствена-
та субстанция на Сатурн била тъмнината. Но по отношение  на интелек-
та на осъзнаването на своя "Аз" те се намирали на тази степен, на която 
е днешния човек,- макар че не са могли да образуват за себе си нито фи-
зическо тяло, нито мозък. Да ги разгледаме малко по отблизо. Сегаш- 
ният човек се състои от четворката: физическо тяло, етерно тяло, астрал-
но тяло и "Аз", а в "Аза" са преобразувани Духът-Себе, Духът-Живот И 
Човекът-Дух - Манас, Буди, Атма. Нисш, макар и най-съвършен прин-
цип на планетата Земя се явява физическото тяло, след него следва ете- 
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рното тяло, после - астралното след това - "Аза". Но има и такива съще- 
ства, нисш принцип на които се явява етерното тяло, и те нямат физи-
ческо тяло. За да действат в нашия сетивен свят, те нямат необходимост 
от това тяло, затова те притежават принцип много по-висок отколкото 
нашия седми. При другите същества нисш принцип се явява астралното 
тяло, и при това те притежават девети принцип. Накрая, има и такива, 
при които висш принцип - е техния "Аз", а след това има още и десети 
принцип. Ако ние разгледаме съществата, при които "Азът" се явява ка-
то нисш член, то сме длъжни да кажем, че те се състоят от: 

"Аз"  
Дух-Себе  
Дух-Живот  
Човек-Дух 

а след това от осми, девети и десети принципи. Тези последните принци-
пи всъщност са това, което християнската езотерика нарича Божествена  

Троица -  
Свети Дух  
Син /или Слово/ и  
Отец 

В теософската литература те обикновено се именуват трите Логоса. 
Съществата, чиито нисш принцип е "Аза" при разглеждането на сатур-
новия стадий представляват за нас най-голям интерес. Те били тогава на 
тази степен, на която сега се намират хората. Да проявят дейността на 
своя "Аз" те можели, при описаните от мен обстоятелства, съвършено 
различно, отколкото нашата днес. Това са били предците на нашето се-
гашно човечество - хората на Сатурн. Те озарявали повърхността на пла-
нетата с лъчите на своя "Аз" във физическата телесност, която се обра-
зувала на повърхността на Сатурн. Така те се погрижили физическото 
тяло да се подготви да стане в последствие носител на "Аза". само тако-
ва физическо тяло, каквото ние имаме днес - с крака, ръце и глава и с 
внедрени в него орган на сетивата, - можело да стане носител на "Аз" на 
четвъртата степен, на Земята. Зародишът на това трябвало да се заложи 
в него на Сатурн. Тези същества, притежаващи "Аз" на Сатурн, се нари-
чат още духове на Егоизма. 
Егоизмът има две страни - положителна и отрицателна. Ако на Сатурн и 
на последвалите го планетарни състояния не се насаждала отново и от-
ново природата на егоизма, то човекът никога не би станал самостоятел-
но същество, способно да каже на себе си "Аз". Във вашето тяло още на 
Сатурн е заложена съвкупност от сили, която ви прави самостоятелни 
същества, отделяйки ви от всички други същества. За това трябвало да 
се потрудят духовете на Егоизма - азурите. Тези духове са два вида /ако  
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оставим настрана незначителните варианти/. Егоизмът на едните е въз-
никнал по благороден, самостоятелен път: те се издигали все по-нагоре 
в процеса на формиране на духа на свободата - тази прекрасна самосто-
ятелност на егоизма. Тези духове водели човечеството през всички след-
ващи планети. Те станали възпитатели на самостоятелността на хората. 
Но на всяка планета има и такива духове, които изоставали в развитие- 
то. Те застинали и не желаели да се придвижват по-нататък. от тук из-
хожда закона: ако най-доброто падне, ако то извърши "великия грях" да 
не върви заедно с развитието, то ще стане най-лошото. Благородното 
свободолюбие се превръща - изопачавайки се - в своя антитеза. Това са 
духовете на съблазните, с които е трудно да се справиш; те водят до от-
рицателен егоизъм. И сега все още те са около нас, тези лоши сатурнови 
духове. Всичко лошо има своята сила от тези духове. 
Всяка планета, завършвайки своето развитие, отново става духовна. Тя, 
така да се каже, повече не съществува и преминава в състояние на сън, 
от който след това излиза. Така и Сатурн. Неговото следващо въплъще-
ние - е Слънце, това Слънце, което вие бихте получили, ако бихте сме- 
сили, като в котле, това, което има на Слънцето, на Луната и на Земята, 
всички земни и духовни същества. Слънчевото развитие се характеризи-
ра с това, че етерното тяло навлиза в подготвените долу физически чо-
вешки тела. На Слънцето телесността вече е по-плътна отколкото на 
Сатурн, тя може да бъде сравнена с гъстотата на нашия въздух. Човеш- 
ката физическа телесност, вашето собствено тяло, което вие сте сформи-
рали за себе си и което е видимо на Слънцето, е проникнато от етерно 
тяло. вие там самите сте принадлежали към въздушното тяло, както на 
Сатурн - към топлинното тяло. вашето етерно тяло е било още долу, но 
астралното ви тяло и "Аза" са били включени в слънчевата атмосфера 
във всеобщото астрално тяло на Слънцето, и там вие сте въздействали 
на намиращите се долу физическо и етерно тяло, точно както сега по 
време на сън, когато вашето астрално тяло се намира отвън и от там въз-
действа върху физическото и етерно тяло. Вие сте изработвали в тази 
двойка първия зародиш на това, което днес се явява органи на растежа, 
храносмилане, продължаване на рода. Тези същества преобразували за-
родишите на органите на сетивата, заложени в човека още на Сатурн; 
някои запазили своя първоначален характер, а някои станали жлези или 
органи на растежа. Всички органи на растежа и продължаване на рода 
всъщност са преобразуваните, обхванатите от етерното тяло органи на 
сетивата. 
Ако вие сравните тялото на Слънцето със Сатурновото, то ще откриете 
определени различия. Сатурн е бил още един вид отразяваща повърх- 
ност, той отразявал от себе си всичко, което получавал,- вкус, мирис,  
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изобщо всички сетивни възприятия. Различно е било със Слънцето. До- 
като Сатурн отразявал всичко, не овладявайки го, Слънцето отначало се 
проникнало от всичко това, а едва след това отразявало. Причина за това 
била, че то притежавало етерно тяло. 
Неговото тяло, проникнато от етерното тяло, правило същото, което 
пра- ви днес растението със слънчевата светилна: то възприема слънче-
вата светлина, прониква се от нея, а след това я отдава. Ако поставим 
растение на тъмно, то загубва цвета си и увяхва. Без светлина - няма зе-
лен цвят. Така е било с вашите собствени тела на Слънцето: те се про-
никвали от светлината, но и от другите съставки, и както растението от-
разява светлината, получавайки сила от него, точно така и Слънцето ня-
кога отразявало светлината, преработвайки я вътре в себе си. Но то се 
прониквало не само от светлината, а и от вкус, мирис, топлина и т.н., а 
след това излъчвало всичко това обратно. 
За това и вашите собствени тела са били на Слънцето в растително със- 
тояние. Те изглеждали не така, както растенията в нашия смисъл, поне-
же тези последните, са се образували едва на Земята. Това, което вие но-
сите в себе си днес,- жлезите, органите, които се наричат органи на рас-
тежа и размножаването,- това е било на самото Слънце, подобно горите 
и скалите на нашата Земя. Вие сте работили над тях, както днес се тру- 
дят, създавайки не голяма градина. Слънцето отразявало съставящото 
мировото пространство. То сияело във великолепни цветове. От него из-
лизали прекрасни звуци, от него се разнасяли чудесни аромати. Старото 
Слънце е било в това пространство удивително същество. Хората на 
Слънцето работили тогава над своите тела, като някои същества, напри-
мер коралите, работят отвън над своите постройки. Това ставало под ръ-
ководството на висши същества, понеже в атмосферата на Слънцето 
имало такива висши същества. 
Трябва специално да се спрем на тези същества, които през това време 
са били на степен на развитие на днешните хора. На Сатурн имаме духо-
ве на Егоизма, които се намират на тази степен, и внушавали на хората 
духа на свободата и на самостоятелността. На Слънцето са се намирали 
и други същества, чиито нисш принцип бил не "Аза", а астралното тяло. 
Те се състояли от астралното тяло, "Аз", Дух-Себе, Дух-Живот, Човек-
Дух, осми принцип, който се нарича в християнската езотерика Свети-
Дух, и накрая, девети принцип - Син, или "Словото" в смисъла на Еван- 
гелието на Йоан. Все още в тях не се е съдържал десети принцип, затова 
най-долу при тях било астралното тяло. Такива били духовете, които ра-
ботили на Слънцето те водиха цялата астрална работа. Те се различава-
ли от днешния човек с това, че човекът диша въздух, доколкото Земята е 
обкръжена от въздух, а те дишали топлина, или огън. 
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Самото Слънце било един вид въздушна маса. Това, което го обкръжава- 
ло, било материалът, от който по-рано бил образуван самия Сатурн,- то-
ва било топлина, огън. Уплътнилата се част образувала газообразното 
Слънце, а това, което не могло да се сгъсти, останало огнено море. Тези 
същества, по този начин, можели да живеят на Слънцето вдишвайки и 
издишвайки топлина и огън. За това, тези двете, се наричат духове на 
Огъня. На Слънцето те били на стадий на развитие на човечеството и 
служили на човечеството. Тези същества се наричат слънчеви или огне-
ни духове. Човекът тогава имал дълбоко сънно съзнание. Тези слънчеви 
огнени духове вече притежавали съзнанието на "Аза". От тогава те също 
продължили да се развиват и достигнали висша степен на съзнание. В 
християнската езотерика те са наричани Архангели. А най-високо разви-
тият дух, който бил под формата на дух на Огъня на Слънцето /Той и се-
га още действа на Земята/, притежаващ най-високо развито съзнание,- 
този слънчево-огнен дух е Христос, тъй както най-високо развития дух 
на Сатурн е Бог-Отец. За християнската езотерика в плътното тяло на 
Христос Исус се въплътил такъв слънчево-огнен дух, при което най-вис-
шия дух - управника на слънчевите духове. За да слезе на Земята, Той 
трябвало да използва физическо тяло. Той трябвало да се окаже  в същи-
те земни условия, както и човека, за да успее да действа тук. 
Така, ние имаме работа на Слънцето със слънчевото тяло,- като тяло на 
слънчевата планета,- с духове на степен "Аз", които са огнени духове, и 
с управителя на това Слънце, най-високо развития слънчев дух, Хри- 
стос. Когато Земята станала Луна, той се развил още по-нагоре, но пре-
бивавал на Луната. Когато Земята станала Земя, Той придобил висша 
степен на развитие и пребивавал заедно със Земята, съединявайки се с 
нея след Мистерията на Голгота. Този дух представлява висшия плане-
тарен дух на Земята. Земята днес - е Неговото тяло, както преди негово 
тяло било Слънцето. За това трябва буквално да се разберат думите на 
Йоан: "който яде Моя хляб Ме тъпче с краката си". Понеже Земята - то-
ва е тялото на Христово, и когато хората, които ядат хляб, взет от тялото 
на Земята, ходят по Земята, те тъпчат с крака тялото Христово. Разби- 
райте тези думи напълно буквално, както и въобще следва да се възпри-
емат буквално всички религиозни свидетелства. Само отначало трябва 
да се знае, какво е истинското значение на тази буква, а след това вече 
да се търси духа. 
Сега има още едно. Вътре в тази слънчева маса на всички същества са 
достигнали до този стадий на развитие, за който аз говорих. Някои оста-
нали на степен фаза на Сатурн. Те не могли да приемат в себе си, това, 
което се излъчвало в космическото пространство, а след това да го изп-
рати обратно. Те били принудени да изпращат всичко това обратно  
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веднага, без да се проникнат с него. за това на Слънцето те били един 
вид тъмни съставки, нещо способно да излъчва своя собствена светлина. 
И бивайки включени в слънчевата маса, обкръжени от масата излъчваща 
своя собствена светлина, те се оказала тъмни места. По тази причина 
ние трябва да различаваме тези места на Слънцето, които излъчвали въз-
приеманото от тях в космоса, и онези, които нищо не можели да излъч-
ват в слънчевата маса, те нищо ново не са научили на Сатурн. Както в 
човешкото тяло не навсякъде има жлези и органи на растеж, а е прониза-
но от мъртви включвания, точно така и Слънцето било пронизано от та-
кива тъмни включвания. 
Нашето сегашно Слънце - е потомък на старата слънчева маса на Земята. 
То изтръгнало от себе си Луната и Земята, запазвайки най-доброто. Ос- 
татъците от Сатурн, които останали в тогавашната слънчева маса, се за-
пазили на днешното Слънце под формата на така наречените слънчеви 
петна. Това са последните рудименти на Сатурн, останали в светещата 
слънчева маса под формата на тъмни включвания. Нашата окултна мъд-
рост разкрива скритите духовни източници на физически явления. Физи- 
ческата наука констатира в своите дисциплини - астрономия и физика - 
наличието на петна на Слънцето, на духовните причини за това явление 
- са в рудиментите на Сатурн.  
Да се запитаме сега: какви царства, какви светове имало на Сатурн? Са- 
мо едно царство, последните рудименти на което се съхранили в днеш-
ния минерал. Ако ние говорим за "преминаване" на човека през мине-
ралното царство, то не трябва да мислим за днешните минерали. Следва 
последните остатъци на сатурновия минерал да се вижда в нашите очи, 
уши и другите сетивни органи. Това е най-физическото, най- минерално-
то в нас. Устройството на очите е подобно на физически инструмент и 
остава в неизменен вид дълго време след смъртта на човека. 
Единственото царство на Сатурн преминава на Слънцето към един вид 
растително съществуване. Тялото на човека расте тук, пред нас, като 
растение. Това, което останало като сатурново царство, е един вид мине-
ралното царство на Слънцето. То има вид на залинели органи на цар- 
ствата, които не успели да достигнат своята цел. Но всички тези същест-
ва на Слънцето, каквито били човешките тела в процеса на създаване, 
още не притежавали нервна система. Едва на Луната астралното тяло 
трябвало да я даде на човека. растенията също не притежават нервна 
система и за това не могат да усещат. Когато им приписват способността 
да усещат, това не е вярно. 
Но астралните тела - особено тези, които произхождали от духовете на 
Огъня,- изпращали някакъв поток в това, което се състояло долу от фи-
зическото и етерното тяло. Тези потоци светлина се разпределили дър-  
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вовидно. Последните рудименти на тези вливания, имащи място на 
Слънцето, а по-късно се сгъстили и придобили външна форма, се явяват 
органа, който се нарича слънчев сплит. Това е последни, уплътнен отг-
лас на предишните лъчения, които били на Слънцето и след това стана-
ли плътна субстанция. От тук и името - слънчев сплит /plexus solaris/. 
Вие трябва да си представите вашите тела на Слънцето така, като че ли в 
тях отгоре прониквали лъчи от светлина, сплитайки се дървовидно. Така 
това Слънце се изобразява под формата на безброй разклонения, които 
има в слънчевия сплит на човека. тези разклонения в немската митоло-
гия се изобразявали под формата на мировия ясен, който, впрочем има и 
други значения. 
След това Слънцето преминало в състояние на сън и се превърнало в 
това, което ние наричаме Луна в окултен смисъл. Тук имаме работа с 
третото въплъщение на Земята, в което отново ще открием централен 
дух-управител. Както висшият управител на Сатурн, духът на Аза се 
явявал под формата на Бог-Отец, а висшия управител, висшия бог на 
Слънцето, или Слънчевия Бог - под формата на Христос, така управите-
лят на лунното въплъщение на Земята се явява под формата на Светия 
Дух. Неговото войнство, което християнската езотерика нарича вестите-
ли на Бога, Ангелите. 
И така, ние завършихме разговора за двата дни на Сътворението, които 
на езотеричен език се наричат dies saturui /деня на Сатурн/ и dies solis 
/ден на Слънцето/. След тях следва dias lunae - ден на Луната. Хората ви-
наги са съзнавали, че под това се разбира водещата сила на боговете на 
Сатурн, Слънцето и Луната. 
Думата "dies" - ден - и "deus" - бог - имат общ произход, така че dies мо-
же да се преведе не само като "ден", но и като "бог". Може да се каже 
вместо dies solis "ден на Слънцето" или "Бог на Слънцето" и при това, 
това да се има в предвид и Духа на Христос. 
 
ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 3. 6. 1907 г. 
Вчера ние говорихме за различните въплъщения на нашата планета - за 
сатурновото и слънчево въплъщение. Да припомня накратко, на плане-
тата Слънце, предшественицата на нашата планета Земя, човек се е орга-
низирал на ниво, на което имал физическо и етерно тяло, издигайки се 
по този начин до нивото на развитие на растението. Аз също ви разка- 
зах, доколко се различава това растително битие от това, което вие зна-
ете за растителния свят, който ви обкръжава. В последствие видяхме, че 
растенията, които ни обкръжават тук, са възникнали едва на нашата пла-
нета Земя. Също научихме, че предците на хората, на Слънцето, благо- 
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дарение на това, че притежавали етерно тяло, развили във физическото 
тяло предимно тези органи, които ние сега наричаме жлези, органи на 
растеж, за продължаване на рода и храненето. Всичко това изглеждало 
на Слънцето подобно на нашите скали, камъни и растения. Наред с това 
там съществувало царство, което ние можем да наречем остатък от царс-
твото на Сатурн, и тук се намирали предшествениците на тези минера- 
ли, които трябвало да възникнат в последствие. Т.е. това не са били ми- 
нерали, каквито ги знаем сега,- за това на Слънцето и дума не можело да 
става,- а тела, които, така да се каже, не получили способността да при-
емат в себе си етерното тяло и поради това останали в определен смисъл 
на минерална степен на развитие, премината от човека преди, на Сатурн. 
По този начин, ние трябва да говорим за две царства, които се сформи-
рали на Слънцето. В теософската литература обикновено казват, че чо-
векът е преминал през минералното, растителното и животинското цар- 
ство. Вие виждате, че не и точно. Минералното царство на Сатурн било 
устроено напълно различно. В неговите форми били заложени първите 
зародиши, предшествениците на нашите сетивни органи. Също така и на 
Слънцето е имало не такъв растителен свят, като сегашния, а растителна 
природа имали самите органи на растеж на днешния човек, т.е. всички 
жлези. Те били растителни, защото били пронизани от етерното тяло. 
Сега ние трябва да си представим, че това слънчево състояние е минало 
през някакво състояние на сън, период на затъмнение, на латентност. Но 
не трябва да си мислим, че преминаване на планетата през това състо-
яние на сън означава преминаване през бездействие, на състояние на 
небитие. То не се явява такова, както и състоянието Девакан при човека. 
Човешкия Девакан - това не е състояние на бездействие. Напротив, ние 
видяхме, как човекът там се намира в непрестанна деятелност и взема 
най-съществено участие в развитието на нашата Земя. Едва при съвре-
менното съзнание на човека това състояние представлява някакъв вид 
сън. Но за друго съзнание то е много дейно, много актуално състояние. 
Всички тези преходи всъщност са пътя през небесните, висши състоя- 
ния, на които се извършва това, което е важно за планетата. На езика на 
теософията те са наречени с думата "Пралая". 
Сега да си представим, как Слънцето е преминало през такова състояние 
и как от Слънце се е развило това, което окултизмът нарича третото със-
тояние на нашата Земя - Луната. Ако ние бихме могли да наблюдаваме 
зад тези процеси, то бихме видели приблизително следното. Милиони 
години слънчевото въплъщение се изменяло и изчезнало и след още ми-
лион години то отново появило след сумрачното състояние. Това било 
началото на лунния цикъл. 
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В първите времена, след като отново се появило Слънцето, за разделяне 
на Слънцето и Луна още не може да се говори - те били заедно, както 
през слънчевата епоха. След това, станало така, което се нарича повторе-
ние на предишното състояние. На една по-висока степен се повторило 
това, което се случило на Сатурн и на Слънцето. След този процес нас-
тъпило забележително изменение в състоянието на това отново появило 
се Слънце: от него се отделил спътник. Две планети, и по-точно, непод-
вижна звезда и планета възникнали от предишната слънчева система. 
Образувала се голяма и малка маса - Слънце и Луна. Луната, за която го-
ворим сега, съдържала в себе си не само това, което съдържа сегашната 
Луна, а и тези различни субстанции и същества, които се намират на 
днешната Земя и Луна; ако ние бихме смесили всичко това, то би се по-
лучила тази Луна, за която става дума сега и която тогава се отделила от 
Слънцето. 
Слънцето станало неподвижна звезда поради това, че то изтеглило най-
добрата материя заедно с духовните същества. Благодарение на това то 
се извисило до ниво на неподвижна звезда. Когато Слънцето все още би-
ло планета, всичко това нали се е намирало в него. Но, отделяйки на са-
мостоятелна планета това, което пречело на съществата да се развиват 
по-нататък, Слънцето станало неподвижна звезда. И ето пред нас застава 
космическата картина: съществува по-високо развито тяло, неподвижна 
звезда, а около нея в космоса се движи планета, по-малко ценна по сво-
ето качество, Луната, т.е. днешната Луна и днешната Земя взети заедно. 
Движението на тази Луна около Слънцето било съвършено различно, от 
движението на нашата Земя. Ако вие разгледате това последното, то ще 
различите два вида движение. Първо, Земята, се движи около Слънцето, 
второ, и около своята ос. Благодарение на първото, както ви е известно, 
възникват четирите годишни времена, а благодарение на второто, което 
става примерно 365 пъти в годината, възниква деня и нощта. Но с пре-
дишната Луна нещата били по друг начин. Тази Луна била в определен 
смисъл много по-вежлива планета по отношение на своето Слънце, от-
колкото нашата Земя, тъй като се движи около Слънцето, през цялото 
време обръщайки към него една и съща страна. Луната никога не се вър-
ти към Слънцето с обратната страна. За периода на въртене около Слън- 
цето Луната се завърта около своята ос само веднъж. а това движение, 
не приличащо на движението на Земята, има голямо въздействие върху 
съществата, които се развиват на планетата. 
Сега аз ще ви опиша самата Луна. Тук аз съм длъжен, преди всичко да 
ви кажа, че самият човек отново продължи развитието си малко по-
надалече, от това което е бил на Сатурн и на Слънцето. Сега той вече се 
е състоял не само от физическо и етерно тяло - към тях било добавено  
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астралното тяло. И така, човекът сега се състоял от физическо, етерно и 
астрално тяло, но в него все още е нямало "Аз". в резултат именно на 
това, лунният човек достигнал това трето състояние на съзнание, което 
ние описахме,- образното съзнание, чийто последен рудимент се явяват 
сънищата на днешния човек. От това, че астралното тяло се съединило с 
другите тела, в едно от тях - във физическото тяло - настъпили измене- 
ния. Ние видяхме, че на Слънцето най-висше във физическото тяло били 
жлезите, че определени места на тялото се пронизвали от лъчи, които 
по-късно се втвърдили и станали днешния слънчев сплит. Благодарение 
работата на астралното тяло над физическото, на Луната възникнали 
първите зародиши на нервната система. В тялото били включени тези 
нерви, които и сега по подобен начин съществуват под формата на нер-
ви на гръбначен мозък. 
Сега помислете ето за какво. Човекът още не притежавал самостоятелен 
"Аз" той е имал само трите посочени тела - този човешки "Аз" се нами-
рал в атмосферата, обкръжаващата Луната, точно така, както било по-
рано с етерното тяло на Сатурн, и с астралното тяло на Слънцето. От тук 
е работил този "Аз" /влизайки в състава в божествената основна суб- 
станция/ над физическото тяло. 
Ако ние си спомним, че "Азът" в това време е работил заедно с божест-
вените същества, така да се каже, все още не бил се отделил, не е бил 
паднал от това божествено-духовно естество, то ще видим че "Азът" по 
пътя си към земното битие в някаква степен се е влошил, а в друга се е 
подобрил. Той се подобрил в смисъл, че станал самостоятелен, а се вло-
шил защото сега той е подложен на всякакъв вид съмнения, заблуж- 
дения, на всичкото зло и глупаво. 
"Азовете" работили от божествено-духовната субстанция. Ако днес ня-
кой "Аз" работи от астрално на физическо ниво - това е груповата душа 
на животните. Както днес тези групови души работят на животните, то-
гава човешкия "Аз" е работил отвън върху трите тела. Разликата е само в 
това, че тогава той пораждал тела от много висока степен, отколкото 
при днешните животни, тъй като той /Азът/ извършвал работа от вът-
решността на божествената субстанция. На Луната имало същества, 
които, по своя вид и изобщо по всичко, което са били, са стояли по-горе 
от днешните маймуни, но не толкова високо, както днешния човек. 
Между сегашния човек и животинския свят съществувало междинно 
царство. След това имало още две царства - и двете са изостанали. Ед- 
ното от тях не успяло при прехода от Слънцето да получи астрално тяло, 
т.е. изостанало на това ниво на развитие, на което били жлезите на 
Слънцето. Второто царство, на Луната се намирало между днешните жи-
вотни и днешните растения, те били един вид животни растения. На  
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Земята точно такива същества няма, ние можем да срещнем само руди-
менти от този свят. Имало още трето царство, което запазило на Слън- 
цето състоянието на Сатурн, то се намирало между минералите и 
растенията. Така, на Луната имало три царства - минералорастения, жи-
вотнорастения и човекоживотни. 
Минералите, по които ходим днес, на Луната още не са съществували. 
Това, което наричаме скали, орен слой почва и хумос, тогава не е имало. 
На-нисшото царство се намирало между минералите и растенията. От 
това царство се състояла цялата субстанция на Луната. Повърхността на 
Луната била подобна примерно на днешните торфища, където растени-
ята се намират в такова състояние, че като че ли ей сега ще се превърнат 
в някаква растителна каша. Лунните същества бродили по тази напомня-
ща каша минерално-растителна маса. За определено време от своето раз-
витие Луната била такава. Може също да я сравним нейното вещество с 
варена салата. Скали в днешния смисъл не съществували. Най-големи, 
били някакви включвания, които могат да се сравнят с веществото обра-
зуващо дървесината или кората на определени дървета. Лунните гори се 
състояли от такава дървесна маса, или вдървена растителна каша. Това 
било нещо от рода на изсъхнала стара растителност. По този начин се 
създавало минералното царство. На повърхността на тази маса растели 
животнорастения. Те не можели самостоятелно да се придвижват, те би-
ли приковани към почвата, подобно на днешните корали. 
В нашите митове и легенди, където е заложена дълбоката мъдрост пре-
дадена на посветените, се съхранили спомените за това. аз имам в пред-
вид мита за смъртта на Балдур. Този германски бог на Слънцето и свет- 
лината, веднъж видял сън, който му предвещавал скорошна смърт. Това 
много натъжило Боговете, ръководителите, които много обичали Бал- 
дур. Те започнали да мислят, как да открият средство за да го спасят. 
Майката на бог Фриг получила твърда клетва от всички същества на 
Земята, че никой от тях няма да убие Балдур. Всичките се заклели, и за-
това им се сторило, че е невъзможно Балдур някога да умре. Веднъж ко-
гато боговете играели, по време на игрите хвърляли на Балдур всевъз-
можни предмети, но не можели да го наранят. Те знаели, че той е не- 
уязвим. Но Локи, противник на ръководителите, бог на мрака, мислил 
как да убие Балдур. Чул той от Фриг, че тя получила клетва от всички 
същества, че те няма да убият Балдур. Но някъде много надалече имало 
едно безвредно растение, имел, от което Фриг не взела клетва и казала 
за това на Локи. Лукавият Локи взел имела и го занесъл на слепия бог 
Хед, който не виждайки, какво прави убил Балдур с имела. Така с по-
мощта на имела лошият сън се сбъднал. В народните обичаи имела ви-
наги е играел специална роля. Нещо зловещо и призрачно се изразявало  
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с нея. Това, което говорили за имела в древните мистерии на тротите и 
друидите, преминало в народа под формата на притчи и обичаи. 
В основата на това лежи една истина. На Луната съществувала тази ми-
нерално-растителна "каша". Върху нея израснали лунните  животнора- 
стения. Сред тях имало такива, които са продължили да се развиват и 
достигнали на Земята висше състояние, други останали на лунна степен 
на развитие, когато вече възникнала Земята, те успели да приемат тук 
една хилава форма. Те трябвало да запазят характера, който имали на 
Луната. Те можели да живеят само върху растителна основа - като пара-
зитни създания, като паразити на Земята. Така имелът живее върху дру-
ги дървета, понеже се явява пренесен от древните лунни животнорасте- 
ния. 
Балдур олицетворявал това, което продължава да се развива, което носи 
светлина на Земята. Локи, обратно, представя тъмните сили, изостанало- 
то, той ненавижда прогресивното, развиващото се по-нататък. За това 
Локи - е противник на Балдур. Нито едно земно същество не било в със-
тояние да направи нещо срещу Балдур, бога, дал на Земята светлина по-
неже те били такива, като него, също изминали път на развитие. Само 
това, което останало на лунен стадий на развитие, това, което се чувст-
вало свързано със стария бог на тъмнината, било способно да убие бога 
на светлината. Имелът - това е и специално лечебно средство, както са 
лечебни изобщо всички отрови. Така в най-дълбок смисъл в народните 
легенди и обреди ние откриваме космическата мъдрост. 
Сега си спомнете за съществата, чиито външно тяло на планетата Са- 
турн бил "Азът", и за това, че на Слънцето имало такива същества, чи-
ито крайно тяло било астралното тяло. На Луната  имало същества, ко-
ито притежавали като свое външно тяло етерното тяло. Те се състояли 
от етерно тяло, астрално тяло, "Аз", Дух-Себе, Дух-Живот, Човек-Дух и 
осми принцип, който все още не се притежава от днешния човек,- това е 
Светия Дух. ние бихме могли да ги видим само в етерен облик, като 
призрачни същества. Те тогава се намирали на такъв стадий на развити-
ето си, на който се намира  човека днес. Християнската езотерика ги на-
рича Ангели. Това са съществата, които днес стоят непосредствено над 
човека, тъй като те са се развили до степен Свети Дух. Те също се нари-
чат Духове на Мрака или лунни питри. 
При духовете на Аза на Сатурн предвождащото същество се наричало 
Бог-Отец. При Духовете на Огъня на Слънцето предвождащ бил Хри- 
стос, или Логоса в смисъла на Евангелието на Йоан. На Луната при 
Духовете на Мрака било това, което се явява в християнството Свети 
Дух. Съществата, които преминали човешки стадий на развитие на  
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Луната, нямали нужда да се въплъщават тук на Земята, слизайки във фи-
зически тела. 
Планетните образования ставали все по-плътни и по-плътни. Старият 
Сатурн в своето най-плътно състояние притежавал само топлина. Най-
плътното състояние на Слънцето било това, което ние днес възприемаме 
като газ, въздух. Наистина, трябва да си представяме тези вещества мал-
ко по-плътни, от днешната топлина и газ. На Луната, газовата субстан-
ция на Слънцето се уплътнила дотолкова, че се получила тази кашо- 
образна, гъстоводниста, набухваща маса, от която се състояли всички 
същества на Луната, в това число и висшите, човекоживотни. Ако вие си 
представите веществото малко по-плътно от белтъка на яйце, то ще по-
лучите приблизително тази субстанция и ето в такъв състав в човека би-
ла включена нервната система. 
Тази Луна била обкръжена от своеобразна атмосфера, съвършенно раз-
лична от атмосферата на Земята. Ще разгледам характера на тази суб- 
станция, ако си спомним един момент от "Фауст" на Гьоте, там, където 
Мефистофел иска да се издигне заедно с Фауст във въздуха на наметало-
то му. Мефистофел иска да създаде огнен въздух, такъв въздух, в който 
като в мъгла са разтворени водни субстанции. Такъв пропит от водни 
субстанции въздух - наричат го огнен въздух или огнена мъгла - дишали 
съществата на Луната. Те нямали бял дроб, дори  при висшите същества, 
и те дишали през нещо приличащо на хриле, както сега дишат рибите. 
Този огнен въздух, наричан в еврейската традиция "руах", може да бъде 
и наистина пресъздаден по определен начин. Този "руах" е изгубен за 
сегашните хора, въпреки това алхимиците от старите времена можели да 
създават условия за неговото възникване. С това те подчинявали на себе 
си стихийните същества. Така, тази огнена мъгла е била напълно извест-
на във времето на алхимията, и колкото повече се задълбочаваме в ми- 
налото, толкова повече виждаме хора способни да я създават. Тази огне-
на мъгла дишали нашите предци на Луната. Тя продължавала да се раз-
вива и се разделила на сегашния въздух и това, което е възникнало на 
Земята под въздействието на огъня. 
Тези подобно на дим или пара лунна атмосфера, доста гореща, била про-
низана - в различно време ту в по-голяма, ту в по-малка степен - от тече-
ния които, така да се каже, увисвали във въздуха, като тежест, потапяли 
се в човешките тела и ги пронизвали. По подобен начин човешкото тяло 
висяло на Луната в това състояние, който отивал в атмосферата, както 
днес детето в тялото на майката виси на пъпната връв. От този огнен 
въздух, като по космическа пъпна връв, в телата постъпвали вещества, 
които могат да бъдат сравнени с това, което сега самият човек изработва 
- с кръвта. Но "Азът" се намирал извън човека и изпращал по тази  
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връзка, нещо подобно на кръвта, в телата, и тази субстанция се вливала 
в тях и изтичала обратно. Тези същества никога не са се докосвали до 
повърхността на Луната, те се насели, кръжели над нея, обтичайки я в 
полета си. Както сега се предвижват във водата водните животни, така 
се движели тези лунни животни-хора. Вливането на този кръвен сок в 
телата на хората било работа на Ангелите, Духовете на Мрака. 
Тези напълно нови условия имали и напълно нови последствия. На 
Луната се зародило нещо от рода на кръвоносната система. От космоса 
навлизали и се връщали обратно особена кръвна субстанция, както сега 
това става с въздуха, и при лунните човекоживотни се появила способ- 
ност, която възникнала едва с появата на кръвта. Това били първите 
звуци, които идвали отвътре, изразяващи душевните изживявания. Еди- 
нствено същество, притежаващо астрално тяло е способно да чувства, и 
тези усещания то можело да изразява в звуци, и то по много забележите-
лен начин. Това не били произволни звуци, и тези същества не можели 
да викат от болка, те не притежавали способността самостоятелно да ви-
кат и изобщо да издават звуци, а тези звуци съвпадали с определени из- 
живявания. Така, в определено време от годината на Луната ставало 
това, което може да наречем стремеж към продължаване на рода, и точ-
но тези вътрешни изживявания, които имали тези същества, можели да 
изразяват в звуци - през останалото време те мълчали. При определено 
положение на Луната спрямо Слънцето, в установено време на годината 
Старата Луна изпускала звуци в космическото пространство. Лунните 
същества огласявали в света своето влечение. Отживелица от това се е 
съхранила в нас във виковете на някои животни, например елените. Та- 
къв вик бил израз по-скоро на всеобщите процеси, а не на индивидуал-
ното изживяване, което може да бъде изразено произволно. Тук намери-
ли своя израз космическите събития. 
Налага ни се да описваме всичко това само приблизително, тъй като сме 
отграничени от думите, които са създадени за нещата съществуващи в 
нашето земно време. За да се изрази това, което е достъпно за погледа на 
ясновиждащия, ще ни е необходимо да изобретим нов език. Но въпреки 
това тези описания са важни, понеже те - за първи път, водят към ис- 
тината. Само чрез образа, чрез имагинацията ние откриваме пътя към 
съзерцанието. Ние не трябва да създаваме абстрактни понятия и схеми, 
да не рисуваме вибрации, а да развиваме образите вътре в нас самите. 
Това е правия път, първата степен към познанието. понеже, колкото е 
вярно това, че човекът още тогава е присъствал с присъщите му способ- 
ности, толкова е вярно и това, че ако той днес представя себе си като не-
що съществувало, то това го връща назад, към състоянията, в които е 
пребивавал. 
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След като всички същества на Луната изминали пътя на своето развитие 
и успели да се издигнат на по-висока степен, дошло е време, когато 
Луната и Слънцето отново се съединили, станали едно тяло и в това със-
тояние преминали в Пралая. Когато така съвместно преминали през ла-
тентното състояние, зародило се ново битие - първото предизвестие на 
нашето земно битие. Тук в съкратена форма се повторили на по-висока 
степен първите три състояния - отначало сатурновото, след това слън- 
чевото, а после Луната отново се отделила и започнала да се върти око-
ло останалото тяло. но вътре в тази Луна все още се намирала Земята. 
Сега става още едно много важно изменение. Всичко, което е Земята, из-
хвърля от себе си днешната Луна. Това е най-лошата материя и същест- 
ва, непригодни елементи - те се съдържат в сегашната Луна. Всичко, ко-
ето било надигаща водна субстанция, на Старата Луна замръзнало - това 
може да се докаже физически,- а това, което било способно за по-ната-
тъшно развитие, останало на Земята. Развитието става на Земята по пътя 
на разделяне на Старото Слънце и на три тела - Слънце, Луна и Земя. 
Това разделяне станало милиони години назад, в старата лемурийска 
епоха. Тогава от предишните лунни същества, които бяха описани по-
горе като минералорастения, животнорастения и човекоживотно, въз-
никнали днешните минерали, растения, животно и човек, способен да 
приеме в себе си своя "Аз", който по-рано плувал над него и било съеди-
нено с Бог. Съединяването на "Аза" с човека станало след разделянето 
на Слънце, Луна и Земя, и от този момент човек придобил способността 
да създава в себе си истинска червена кръв и да се издигне на сегашната 
степен. 
 
ЕДИНАДЕСАТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 4. 6. 1907 г. 
Достигнахме в нашето разглеждане до този момент, когато Земята пре-
минала така нареченото лунно състояние. Ние видяхме също, че след то-
ва лунно състояние на Земята последвало състояние на сън на цялата 
система. Това трябва да си го представите, разбира се, така, че всички 
същества, които живеели на тази планета, също минали през тези пре-
ходни и междинни състояния и изживели, намирайки се в тях, това по-
различно, от период на външно развитие. Трябва да разгледаме тези раз-
лично неща, които преживявали тези същества и промеждутъка между 
лунното развитие на Земята и нейното собствено земно развитие. 
Ние видяхме, че на Луната живеели три вида същества, които били по 
един  своеобразен начин физически предци на нашите сегашни природ-
ни царства. Там живели някакви минералорастения, животнорастения и 
човекоживотни. Самият човек пребивавал на Старата Луна в състояние  
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на все още неразвито съзнание за своя "Аз". Човекът  още не бил достиг-
нал до "Аза", който би живял в него. И ето, в междинното състояние ста-
нало нещо много важно с това, което аз бих нарекъл, така да се каже, ду-
ховната част на човека. 
Ако ние правилно си представим старата планета Луна, то бихме могли 
да я наречем в определен смисъл такова същество, което само притежа-
ва някакъв живот, подобно на дървото, върху което живеят различни 
същества. Нали самата Луна била един вид единно минералорастение. 
Нали нейните скали били само уплътнение на минерало-растителната 
маса, нейните животнорастения израствали от тази маса, а това, което 
ние можем да наречем човекоживотни, кръжало над Луната. Едновре- 
менно с това трябва да си изясним: това, което било съзнание на "Аза", 
още се намирало повече или по-малко в атмосферата на Луната, в тази 
огнена мъгла, т.е. било още част, член на висшето същество в което пре-
бивавали всички тези "Азове", които сега живеят в телата, отделени 
един от друг от кожата. И така, хора, които биха мигли да се движат по 
планетата, притежаващи съзнание за собствен "Аз", като днешните хора, 
тогава още не е имало. По-късно нещо друго се развило много по-силно 
отколкото на Земята. 
Вие знаете, че сега на Земята се явява доста абстрактно понятие това, 
което се нарича душа на народа, душа на расата. Днес много предпола- 
гат, че действителна е само човешката душа, която живее в своето тяло, 
а ако се говори за немска, френска, руска родова душа, хората гледат на 
това като на нещо повече или по-малко абстрактно, като на обобщаващи 
понятия, като на качества, които притежават отделните членове на тези 
народи. За окултистът това изобщо не е така. За него, това, което се на-
рича народна душа - немска, руска душа,- е нещо което съществува на-
пълно самостоятелно. Само че тази народна душа в наши сегашен земен 
свят присъства само духовно, така че тя може да се възприема от този, 
който може да се издигне до астрално ниво. Там никой няма да я отрече, 
понеже присъства като реално живо същество. там вие бихте срещнали 
народната душа, както срещате тук във физическия свят своите прия- 
тели. 
На Луната не би ви дошло на ум да отричате тази груповата душа, поне-
же тогава тя съществувала още по-реално. Народната или расовата душа 
е била това, което насочвала кръвта в телата от тези същества, които ле-
тели около Луната. Това е съдбата на нашата епоха - да се отричат таки-
ва същества, които живеят реален живот на астрално ниво, но не могат 
да се възприемат тук във физическия свят. и ние се намираме точно на 
върха на това материално развитие, стремящо се да отрича битието на 
такива същества, като народните и расовите души. 
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Като частен случай, неотдавна излезе една много особена книга, която 
беше широко рекламирана, книга, която и с право се разглежда и възхва-
лява като вярно отражение на нашето абстрактно и предметно мислене, 
понеже тя е написана точно от душата на съвременния човек. Такава 
книга все някога трябваше да се появи. В нея се отрича всичко, което не 
може да видят очите и да докоснат ръцете. От гледна точка на окулти- 
ста, това е скандална книга, но от гледна точка на съвременния начин на 
мислене тя е чудесна. Имам в предвид книгата на Маутнер "Критика на 
езика". Тя не оставя камък върху камък от всичко това, което не може да 
се пипне с ръце. Нашето време непременно трябваше да създаде такава 
книга. Това не е критика, а само показване на противоречията между 
окултното мислене и съвременността. С тази книга вие добре ще се за-
познаете с това, което е противоположно на всеки окултен начин на ми- 
слене; тя е най-удивителният продукт на отмиращото културно течение 
на нашето време и от тази гледна точка е съвършено забележителна. 
Вие трябва да разберете, че на тази Стара Луна действително е същест-
вувала най-голямото общностно съзнание, в сравнение с това на Земята. 
На Земята всеки човек чувства себе си отделно - на Луната не е било 
така. на Луната в пълна сила съществувала групова душа, която се по-
явява на Земята в качеството на народна душа в този фин вид, и цялата 
планета Луна в голяма степен притежавала общо съзнание. И вие знаете 
сега, че тази Луна се осветявала от Слънцето. Слънцето се чувствало ка-
то мъжко. Това се съхранило в древните египетски митове: например, 
Луна - Изида - жена, Слънце - Озирис - мъж. Напълно отсъствало само 
затвореното в тялото съзнание за своето "Аз". То се съдържало в атмос-
ферата на Луната. 
В периода на преход от Луната към Земята различни същества от атмос-
ферата на Луната работили над това, човешкото етерно тяло и човешко-
то астрално тяло да могат да приемат в себе си самосъзнанието. Какво е 
имало налице, когато отново засияло онова Слънце, вътре в което все 
още се намирали Луната и Земята? В обкръжението на това отново възк-
ръснало Слънце се намирали същества, които сега съставят вашите 
души. Те се намирали там, действайки по такъв начин, че в междинния 
период включили в етерното и астралното тяло съзнанието за "Аза". Във 
физическото тяло такова съзнание в миналото не съществувало, то про-
дължило за сега да бъде такова човекоживотно, каквото било на Луната. 
По този начин, се загубило съответствието, което имало място на Луна- 
та. Това, което се потопило в астралното и етерно тяло, повече не под-
хождало на физическото, което се намирало долу. В следствие на това 
било необходимо, предишните състояние Сатурн, Слънце и Луна да се  
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повторят, за да се възстанови такова съответствие. Така произлезли три-
те повторения, и едва след тях се появила всъщност нашата Земя. 
В началото се появило сатурновото въплъщение с физически тела 
човекоживотни, но в някои отношения те били вече не така прости, как-
то на Сатурн. Тогава сетивните органи били в зародишно състояние, се-
га към тях били добавени жлезите и нервите, но и в такъв вид те били 
неспособни да приемат това, което било горе. Било необходимо да стане 
кратко повторение на сатурновото състояние. Над физическите тела тря- 
бвало да работят духовете на Аза и Самостоятелността, за да внедрят в 
тези тела способността да възприемат "Аза". по същият начин било не-
обходимо да се мине през слънчевото състояние, за да станат тези физи-
чески тела способни да поместят "Аза" в тези органи, които се сформи-
рали на Слънцето, а след това трябвало да последва и лунно състояние, 
за да стане същото и с нервната система. 
И така, отначало станало известно повторение на сатурновото състоя- 
ние. При него, съществата, които по-рано били човекоживотни, започна-
ли да бродят по Земята подобно на автомати или машини. След това 
настъпило времето, когато това повторение на сатурновото състояние 
преминало в слънчево състояние. Тогава човешките тела станали подоб-
ни на спящи растения. После, когато Слънцето вече се отделило, настъ-
пило повторение на лунното състояние. Останало всичко това, което по-
рано се отделило като Луна. Така се повторил отново целия цикъл на 
лунното развитие, с тази разлика, че съществата придобили способност 
да приемат в себе си "Аза". 
Това повторение на лунния кръговрат било за Земята, ако може така да 
се изразя, лошо време, понеже от духовна гледна точка в човешкото тя- 
ло, което се състояло само от физическо, етерно и астрално тела бил 
внесен "Аза" без изчистване на мисленето. В епохата, когато Слънцето 
вече се отделило, а Земята още не била изхвърлила Луната, човекът се 
намирал в такова състояние, че неговото астрално тяло било носител на 
най-дивите желания, понеже всички лоши сили влезли в него, а не съ-
ществувала тяхна противоположност. След отделяне на Слънцето се по- 
лучила, ако изразим това със сегашния език, такава маса, в която хората 
все още напълно били групова душа, и при това крайно сладострастна и 
с най-лоши влечения. 
И в този преходен период, в този истински ад, под влиянието на отделе-
ното изчистено Слънце - не само физическото Слънце, а и слънчевите 
същества се отделили със Слънцето,- тази повтаряща се планета Луна 
постепенно узряла дотолкова, че успяла да изхвърли от себе си ужасни-
те влечения и сили и да запази на Земята това, което било способно за 
развитие. С отделяне на днешната Луна са се отделили и всички тези  
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сили на сладострастието. За това на сегашната Луна се намират - в това 
число и в духовен смисъл - остатъци от тези лоши влияния, които тогава 
присъствали в човешкия свят, и поради тази причина с лунното битие е 
свързано със понижено влияние. По този начин, това което останало на 
Земята, след отделянето на Слънцето и Луната, било способно за раз- 
витие. 
Сега да разгледаме самите човекоживотни. Те постепенно съзрели до- 
толкова, че в тях можело да се вложи "Аза". И така, сега пред нас имаме 
човек, състоящ се от четирите принципа: физическо, етерно, астрално 
тяло и "Аз", и пребиваващ на Земята. Първо се изменя предишното пла- 
ващо, витаещо положение на човека, и той започва постепенно да заста-
ва във вертикално положение. Неговият гръбначен стълб, неговия гръб-
начен нервен ствол се изправил в противоположност на хоризонталното 
положение, което заемал през лунната епоха. паралелно с това изправя-
не вървяло и оформянето на главния мозък от разширилата се маса на 
гръбначния мозък, е освен това, и още един процес на развитие. За плу- 
ващото, витаещото предвижване и в лунната епоха, и при нейното пов- 
торение, когато наоколо още присъствали сили на огнената мъгла, на чо-
века му било необходимо нещо от рода на плавателен мехур и такъв ме-
хур действително съществувал в човешката природа, както сега същест-
вува при рибите. Сега огнената мъгла, която нарекохме "руах", започна-
ла да се утаява. Това ставало бавно и постепенно. Въздухът все още бил 
изпълнен с гъсти водни пари, а най-лошото се утаявало, и с това започ-
нала епохата, когато човекът престанал да диша с хриле и  започнал да 
диша с белите дробове. Плавателният мехур се превърнал в бели дробо- 
ве. Благодарение на това човекът получил способността да приема в се-
бе си високи духовни същества - първите зародиши на това, което стои 
над "Аза", - Дух-Себе или Манас.  
Превръщането на плавателния мехур в бял дроб, Библията изразява с 
удивителните, монументални думи: "И Бог вдъхна в неговото лице /чо- 
века/ дихание на живота, и станал човек жива душа". В тези думи е изра-
зено това, което станало с човека в течение на милиони години. Всички 
тези същества, с които се запознахме, било те животнорастения или чо-
векоживотни на Луната, а също и техните потомци от лунната епоха на 
Земята,- всички те още не са имали червена кръв. Това, което са имали 
те в себе си, подобно кръвта на сегашните нисши животни, не било оц-
ветено в червен цвят. Напомнящата на кръв субстанция се втичала отвън 
и изтичала обратно. За да скрие в себе си приема на червена кръв, било 
необходимо още нещо. Ние ще разберем това, ако научим, че до отделя-
нето на Луната, в развитието на нашата планета желязото не изпълнява-
ло никаква роля. До това време на планетата ни не е имало желязо. Тя го  
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е получила благодарение на това, че планетата Марс преминала през 
Земята и, така да се каже, оставила на нея желязо. За това влиянието на 
желязото в червената кръв - има марсиански произход. 
Това е съхранено в легендите в смисъл, че те приписват на Марс свой- 
ството, което желязото дава на кръвта,- мощна сила, войнственост. Така 
влиянието, идващо от дихателния процес, било подсилено от въвеждане-
то на желязо в нашия организъм. Това било извънредно важно за нашето 
земно развитие. Под тези влияния човешкия организъм толкова се усъ- 
вършенствал, че станало възможно да се каже: човекът започнал със 
своя "Аз" да осветява и изчиства компонентите на своята същност, ко-
ито е получил по-рано, на Сатурн, Слънцето и Луната. Тази работа запо- 
чнала, разбира се, с този компонент, който бил получен последен,- с аст-
ралното тяло. И това изчистване на нашето астрално тяло  е нашата кул- 
тура. 
Ако вие бихте могли да наблюдавате човека, който е бил още в процеса 
на преход от хриле към бели дробове, който правил първите си крачки 
за придобиване на червена кръв, вие бихте открили, че той съвсем не 
прилича на нашия сегашен облик. Той бил толкова различен, че в крайна 
сметка е срамно да се захващаме с неговото описание, понеже на сегаш-
ния материалистично мислещ това би му се сторило уродство. Този чо-
век се намирал примерно на стадий на развитие на амфибия, влечуго, 
които започвали да дишат с дробове. Той постепенно се учил да се опи-
ра на земята, преминавайки към това реещи, плуващи движения. Когато 
казват, че през лемурийската епоха човекът притежавал такъв начин на 
предвижване, че подскачал ту на единия крак, ту на другия, едва можещ 
да ходи, и отново се издигал във въздуха, то нещо подобно можем да от-
крием само при древните гущери. От този човек, не са останали никакви 
вкаменелости, които биха мигли да открият геолозите, понеже човешко-
то тяло било съвсем меко, в него още не са били включени костите. 
Как започнала да изглежда Земята, след като се освободила от Луната. 
Преди тя била обкръжена от огнена мъгла, все едно издигаща се пара от 
кипящ котел, после гъстите водни пари изчезнали. Сега Земята станала 
такава, че тя имала само тънко втвърдено покритие, под което се нами-
рало това кипящо, клокочещо огнено море, което било остатък от огне-
ната мъгла на старата атмосфера. После се появили постепенно малки 
островчета - първите образования на нашето сегашно минерално царст- 
во. На Луната все още било царство на минералорастения; първите зача-
тъци на нашите камъни и скали сега се формират по пътя на уплътнява- 
не, на минерализиране огнената маса на Земята. Още преди това царство 
животнорастенията се развили до състоянието на днешното растително 
царство. Тези същите лунни същества, които били човекоживотни се  
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разделили на две групи. Някои от тях се развили по-нататък и придоби-
ли човешки облик, но имало и такива които не преминали този стадий 
на еволюция. Това са днешните висши животни. Те останали на предиш-
ната степен на развитие, и, не били в състояние да вървят в крак с 
развитието, отишли все по-далече назад. Всички сегашни млекопитаещи 
и подобните, всъщност са това, което останало от спрелите в своето раз-
витие лунни човекоживотни. Така че вие в никакъв случай не трябва да 
си представяте, че човек е бил някога такива животни - каквито са те 
сега. Тялото на тези животни тогава не били способни да приемат в себе 
си "Аза" - те спрели развитие на стадий на лунната групова душа. По- 
следните, които, така да се каже, едва не достигнали човека на Земята, 
но все пак се оказали твърде слаби, за да притежават индивидуална ду- 
ша, били сегашните маймуни. А и те никога не са били истински предци 
на хората, а представляват падналите на много по-ниско ниво на разви-
тие същества. 
И така, м далечното лемурийско време Земята била една огнена маса, в 
която сегашните минерали били в по-голямата си част разтворени, нами-
рали се в течно състояние, както желязото в топилна пещ. От това състо-
яние започнали да се развиват първите острови от минерална маса. по 
нея бродили, отчасти подскачайки, отчасти реейки се, предците на 
хората. Духът-Себе се стараел постепенно да овладее човека. 
По този начин, ние трябва да си представяме древната огнена епоха на 
Земята като време, в което в известно отношение още присъствали пос-
ледните отзвуци на лунни сили, които след това постепенно изчезнали. 
Тяхната проява се изявява в това, че човешката воля господства над суб-
станциите и природните сили. Известно е, че на Луната човек все още е 
бил много тясно свързан с природата; тогава груповата душа ръководела 
живота на човека. след това вече не било така, но все още съществувала 
магическа връзка между човешката воля и огнените сили. Ако когато 
човекът имал мек характер, тогава чрез своята воля действал по такъв 
начин, че природната стихия на огъня се успокоявала. Страстният човек 
по магически начин действал със своята воля така, че огнената маса 
яростно клокочила и разкъсвала тънкия покров на Земята. И така всяка 
дива страстна мощ, която била присъща на човека на Луната и през пе-
риода на повтаряне на лунната епоха на Земята, още веднъж се промък-
нала във възникващите от този момент индивидуални човешки души. 
Страстите влияели на огнените маси така революционно, че голяма част 
от сушата, на която живеели лемурийците, загинала. Само малка част от 
жителите на Лемурия оцеляла и продължила човешкия род. 
Всички вие сте живели тогава - наистина вашите души се спасили от 
бурната огнена маса на Лемурия. Та част от човечеството, която се  
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спасила, отишла в страната, наричана от нас Атлантида и намираща се 
основно между сегашната Европа и Америка. От тук започнал да се раз-
пространява човешкия род. Постепенно атмосферата на Земята така се 
изменила, че изчезнали последните остатъци от стария дим и въздухът 
останал обременен само от мощна маса мъгла. Споменът за това се е 
съхранил в германския мит за Нифелим, или Мъглявата страна, над ко-
ято винаги са висели такива тежки мъгли. 
Какви сили влияели отвън на ставащото до лемурийската епоха? преди 
всичко, по времето на Сатурн това били съществата, които ние наричаме 
духове на Егоизма, т.е. Самостоятелността. В слънчевата епоха това са 
Архангелите, Духовете на Огъня, а в лунната - съществата, които били, 
така да се каже, добрите духове на лунното време. Тяхното християнско 
име - е Ангели, теософията ги нарича също "Духове на Мрака". Техният 
най-виден вожд ние нарекохме Свети Дух, управителя на огнените духо-
ве - Христос, а на сатурновите - Дух-Отец. И така, последният, който 
творил тук със своето войнство, бил духът, който християните наричат 
Свети Дух, управителя на лунния стадий на развитие, духът, който при-
съствал още през времето н повторение на лунното време на Земята. 
Това бил същия този дух, който ръководил тогава строителството отвън, 
и сега изпратил, така да се каже, лъч от своето същество в човека. в на-
чалото на лемурийската епоха ние трябва да различаваме два вида 
духове: тези, които подготвяли нисшата телесност, внушавали на хората 
съзнание за техния собствен "Аз", формирали обвивката на хората, и то-
зи дух, който сам влязъл в човека в момента, в който той започвал да се 
учи да диша. 
Ако вие сега си спомните за това, че всичко, на Сатурн било огнена 
маса, обкръжена от много тънка атмосфера, след това на Слънцето било 
газообразно състояние, а на Луната - обкръжено от известни маси огне-
на мъгла,- вие ще трябва да приемете процеса на развитие на Земята ка-
то изчистване, както развитието на човечеството се явява изчистване. 
Това, днес наричаме въздух, само постепенно се изчиствало от всичко, 
което се изпълвало под формата на пара и дим. Ние трябва да изясним, 
че отделилото се тогава от атмосферата е субстанцията, от която се изг-
радила всяка телесност. Въздухът - е най-чистото от това, което оста- 
нало. Той е най-добрата телесност за предвождащият духовете на Луна- 
та, които християнството нарича Ангели. За това човекът възприемал 
във въздуха, изчистеният и отделеният, телесността на новия предвож-
дащ духовете на Земята, сегашният водач, Духът на Йехова. В повея на 
вятъра се усещало това, което ръководило и управлявало Земята. Така, 
чувствайки във въздуха Божествената телесност, хората преминавали  
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към епохата на Атлантида, чиято суша сега образува дъното на Атлан- 
тическия океан. 
Магическото влияние, което имаха хората върху огненото море, при 
земните процеси, постепенно изчезнаха. За това пък в началото на ат-
лантската епоха се съхранила друга връзка. Човекът още притежавал то-
гава известна магическа власт над растежа на растението, то можел с во-
лево въздействие да го накара да расте по-бързо. Човекът бил още тясно 
свързан с природните същества. Целият живот на атланта бил свързан с 
природата.  
Това, което днес се нарича умение да се комбинира, интелект, логическо 
мислене - тогава тава не съществуваше. Затова пък в човека до голяма 
степен беше развито друго - например, паметта, баснословното развитие 
на която ние сега дори не можем да си представим. 
Човекът не можеше да смята, не можеше дори да сметне, че две по две е 
четири, но благодарение на своята памет той знаеше това. Той винаги си 
спомняше събитията станали по-рано. През атлантската епоха се запази-
ли влиянието на народната и расова душа, въпреки че народната душа 
не се усещала от човека непосредствено вътре в себе си, както било на 
Луната. Това влияние беше до толкова силно, че тогава било невъзмож- 
но, някой който принадлежал към една расова или народна душа да вле-
зе в някаква връзка с друг, принадлежащ към друга раса. Между хората 
от различните народни души имало голяма антипатия. Любов можела да 
съществува само в границите на една народна душа. Може да се каже, че 
общата кръв, която по-рано, през лунната епоха, се спускала надолу от 
народната душа, била причина за общността, и за изживяваното от пред-
ците да се помни не така смътно, а напълно отчетливо. Хората се чувст-
вали част от веригата на предците, с която ги свързвала общата кръв, по-
добно на това, както вие чувствате ръката като част от своя организъм. 
Това чувство за общност било свързано с развитието до толкова, докол-
кото при прехода, който разгледахме и който станал по време на отделя-
не на Слънцето и отделяне на Луната, вървял друг важен процес. Този 
процес е свързан с процеса на втвърдяване, който ставал на Земята. Въз- 
никнало минералното царство и едновременно с това също такъв процес 
на втвърдяване започнал да става в недрата на човешката природа. От 
меката маса започнала постепенно да се образува по-твърда, която в на-
чалото образувала хрущял, а след това кости, и едва с появата на костна-
та тъкан започнало предвижването на човека с крака, с ходене. 
Паралелно с процеса на формиране на костите вървял друг процес. Чо- 
векът се развивал по-нататък благодарение на това, че лунната маса се 
отделила от Земята и останало само, което е способно да се развива. В 
резултат, в съществата, които населявали Земята, се образували два вида  
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сили. Сега Слънцето и Луната били отвън, а слънчевите и лунните сили 
започнали да действат отвън. От това смесване на силите на Слънцето и 
Луната, които по-рано били на Земята, а сега я осветявали нея отвън, 
възникнало това, което ние наричаме придвижване към половете съще- 
ствуване. Тъй като всички сили, които намират своя израз в половата 
форма на живот, се намират под влиянието на слънчевите и лунни сили. 
Всичко, което в тези далечни времена, когато Слънцето, Луната и Земя- 
та били още заедно, действало по такъв начин, че може да се нарече 
женско начало,- това се оплодотворявало от силите на самото Слънце. 
Слънцето усещало себе си като мъжки принцип, а Луната - женски. Сега 
Луната получила самостоятелност, и силите на двете тела се смесили. 
Ние изобщо можем да наречем съществата, които възникнали до изхвър-
лянето на Луната, един вид женски същества, понеже всички оплодява-
щи сили идват от вън, от Слънчевите сили. Едва на Земята, изтръгвайки 
от себе си Луната, така че от тогава Слънцето осветявало сега съвършен-
но различно тяло,- едва тук старото и недиференцирано женско начало 
можело да се раздели на мъжко и женско естество, тъй като с процеса на 
втвърдяване и образуване на костите станал и преход към битие от по-
лов ред. По този начин била дадена и възможност правилно да се изгра-
ди "Аза". 
 
ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 4 юни 1907 г. 
Външния процес, който аз ви описах като възникване на два пола, се 
развил по такъв начин, че в този лунен човек животно били заедно двата 
пола и по същия начин било и при повторението на лунния стадий на 
Земята. След това станало истинско разцепление на човешкото тяло. То 
станало в резултат на един вид уплътняване. Само благодарение на отде-
лянето от минералното царство във вида, в който съществува сега, мо-
жело да възникне човешкото тяло, притежаващо един вид пол. Земята  и 
човешкото тяло трябвало отначало да придобият твърдостта на сегашна-
та минерална природа. В меките човешки тела на Луната и ранната Земя 
хората били двуполови, мъж и жена, едновременно. 
Сега трябва да си припомним един факт, който показва, че в някои отно-
шения човек и сега е запазил част от своята стара двуполовост: понеже в 
сегашния мъж физическото тяло е мъжко, а етерното - женско, при же-
ната е обратното, физическото женско тяло има мъжко етерно. Тези фак-
ти ни разкриват интересни истини за душевния живот на половете. Така 
например, способността на жената за саможертва в любовта е свързана с 
мъжествеността на нейното етерно тяло, а мъжкото честолюбие е обяс-
нимо с женската природа на етерното тяло на мъжа. 
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Аз вече казах, че обособяването на половете възникнало в хората от 
смесване на силите изпратени ни от Слънцето и Луната. Сега трябва да 
си изясним, че при мъжете по-силното влияние на етерното тяло идва от 
Луната, а по-силно влияние на физическото тяло - от Слънцето. При же-
ните - обратно, физическото тяло е подложено на въздействието на лун-
ните сили, а етерното тяло - на въздействието на слънчевите. 
Постоянният обмен на минерални вещества в сегашното физическо тяло 
на човека е можел да започне само когато възникнали сегашните мине- 
рали. Дотогава съществувала съвършенно различна форма на хранене на 
организма. При Слънчевата епоха на Земята, всички растения били про-
никнати от млечни сокове. И храненето действително ставало по такъв 
начин, че човекът смучел тези млечни сокове от растението, както сега 
детето бозае майчиното мляко. Растенията, които днес имат още млечен 
сок,- това са последните остатъци от това време, когато всички растения 
в изобилие давали такива сокове. И само по-късно настъпило време, ко-
гато храненето на организма приело днешния вид. 
За да се разбере смисъла на разделяне на половете, ние трябва да си из- 
ясним, че както на Луната, така и по време на повторение на Луната на 
Земята, всички човешки същества много приличали един на друг. Подо- 
бно на кравата, която има същия вид, както и нейните потомци и всички 
останали крави, доколкото всички те имат една груповата душа, така и 
хората без разлика приличащи на своите предци, това продължило доста 
дълго и в атлантската епоха. 
Как възникнало това положение, че хората престанали толкова да си 
приличат един на друг? Това е в резултат на възникване на два пола. От 
предишната двуполовост в женските същества се съхранила тенденци-
ята да се произвеждат приличащи един на друг потомци. В мъжките съ-
щества друго влияние: те притежават тенденцията да предизвикват раз- 
личие, индивидуалност; мъжката сила, вливайки се, благодарение на 
мъжкото влияние, възниква възможността за появата на индивидуално- 
стта. 
Старата двуполовост има още една особена черта. Ако вие бихте попи-
тали човека на Старата Луна за неговите преживявания, то те биха се 
указали за него тези същите, които са били и в неговите най-далечни 
прадеди. Всичко, това живеело, предавайки съзнанието, което се прости-
ра само от раждането до смъртта, бил подготвен от индивидуализацията 
на човешкия род, и от тук се развила също и възможността за такова 
раждане и такава смърт, каквито са те сега. Понеже хората от Старата 
Луна, които се предвижвали плавайки и реейки се, сякаш увисвали от 
обкръжаващата среда, в които отивали техните кръвоносни влакна. Ако 
такова същество умирало, то не била смърт на душата, а само един вид  
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атрофиране на един орган - а съзнанието се съхранявало горе, сякаш ед-
ната ръка на тялото ви изсъхва, и другата израства вместо нея. така тези 
хора с тяхното сумрачно съзнание възприемали умирането само като 
постепенно изсъхване на своето тяло. Телата изсъхвали, и през цялото 
време възниквали нови - съзнанието се запазвало благодарение съзнани-
ето на груповата душа, така че в действителност съществувало някакво 
безсмъртие. 
След това възникнала сегашната кръв, която сега се произвежда в само-
то тяло на човека, и това вървяло ръка за ръка с възникване на двата 
пола, което обусловило необходимостта от един забележителен процес: 
кръвта поражда непрекъсната борба между живота и смъртта, и същест- 
во, произвеждащо в себе си червена кръв, само се явява арена на това 
постоянно сражение, понеже червената кръв се използва и се превръща 
в синя кръв, във вещество на смъртта. С възникване на преобразуването 
на кръвта, вътре в човека се появило и затъмнение на съзнанието извън 
раждането и смъртта. Само сега, с просветляването на сегашното съзна-
ние човекът загубва предишното сумрачно безсмъртие, тъй като невъз-
можността да се погледне извън границите на раждането и смъртта е 
тясно свързана със съществуването на половете. С това по много инти-
мен начин е свързано и още нещо. 
Когато човекът имал групова душа, битието се простирало от поколение 
в поколение без да се прекъсва от раждане и смърт. Сега възниква тако-
ва прекъсване и точно с това - възможност за реинкарнация, за нови 
въплъщения. Преди синът бил само непосредствено продължение на 
бащата, бащата - непосредствено продължение на дядото; съзнанието не 
се прекъсвало. Сега настъпило време, когато съзнанието започвало да се 
затъмнява зад пределите на раждане и смърт, и само това създало въз-
можността за пребиваване в Камалока и Девакан. Това изменение, това 
пребиваване във висшите светове станало изобщо възможно само след 
отделяне на Слънцето и Луната. Само в това време се появило това, ко-
ето ние днес наричаме въплъщение, и едновременно с това - това сегаш-
но междинно състояние, което също някога ще се прекрати. 
Ние стигнахме сега до епохата, когато стария двуполов организъм, пред-
ставляващ със себе си един вид групова душа, се разделя на мъжко и 
женско същество, при което еднаквото, подобното се продължава благо-
дарение на женското, а различното - от мъжкото. В нашия човешки род 
ние действително виждаме в женското този принцип, който съхранява 
старите родови, расови и народни връзки, а в мъжкото - постоянното 
разкъсване на тези връзки; водещото към индивидуализиране на човече- 
ството. В човека се съчетава действието на старото, женското начало - 
груповата душа - и новото, мъжкото - индивидуализиращия елемент.  
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Работата върви към пълно изчезване на всички расови и родови връзки. 
Единият човек ще започне все повече да се различава от другия. Едине- 
нието ще се обуславя вече не от общността на кръвта, а от това, което 
съединява една душа с друга душа. Такъв е пътя на развитие на чове- 
чеството. 
При първите атлантски раси съществували дълбоки обединяващи 
връзки, тъй като че тези първи подраси се различавали дори по цвят, и 
този елемент на групова душевност, ние виждаме и до сега в това, че хо-
рата имат различен цвят на кожата. Тези различия ще започнат посте-
пенно да изчезват според това, как ще тържествува елемента на инди- 
видуалността. Ще дойде време, когато няма да има повече раси с разли-
чен цвят. Расовото различие ще изчезне, но затова пък индивидуалните 
различия ще станат огромни. Колкото по-нататък се задълбочаваме в 
древността, толкова повече се срещаме с тържеството на расовия еле- 
мент. Истинският принцип на индивидуализация започва въобще в по-
късната атлантска епоха. Древните атлантски хора, принадлежащи към 
една раса наистина изпитвали дълбока антипатия към представителите 
на другите раси. Общността на кръвта обуславя единението, любовта. 
Браковете между членовете на различни родове се считали за аморални. 
Ако ясновиждащ би поискал да изследва връзката, която съществувала 
при древният атлант между етерното и физическото тяло, той би напра-
вил интересно наблюдение. Докато в сегашния човек етерната глава 
приблизително съответства на физическата глава, само малко излиза из-
вън нея, при древния атлант етерната глава силно излиза извън граници-
те на физическата. Главно това се проявява в областта на челото. Да си 
представим точката във физическия мозък - между веждите, само че на 
сантиметър по-дълбоко, и друга точка, в етерната глава, която би съот-
ветствала на първата. В атланта тези точки се намират още на значител-
но разстояние една от друга, и развитието се състои именно в това, че те 
все повече се сближават. В петата атлантска епоха точката на етерната 
глава навлиза във физическия мозък и благодарение на това, че тези две 
точки съвпадали, се развива това, което е свойствено за нас сега: способ-
ността да се смята, да прави съждения, въобще да мисли с понятия, с 
интелект. По-рано в атланта имаше само добре развита памет, но няма-
ше разум, съобразяване. Тук се намира отправната точка за осъзнаване 
на собствения "Аз". До момента когато тези точки съвпадат, в атланта 
нямаше самостоятелност на неговата същност; за това пък той можеше 
да живее в по-голям тесен контакт с природата. Той изменял формата на 
камъните и ги съединявал с растящите дървета. Неговото жилище се 
формира от намиращата се в процес на формиране природа, то било, 
собствено казано, видоизменение на природата на предмета. Така чове- 
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кът живееше в малки общини, още запазили кръвното родство, и в тях 
господства силен авторитет, и като негов носител се явява най-силния, 
вожда. Всичко било под властта на влиянието - на авторитета, който, 
впрочем се въплъщаваше по друг начин. 
Когато човекът навлиза в атлантската епоха, той не можел да говори, яс-
но да артикулира със звука,- речта възниква едва в тази епоха. вождът не 
можеше да повелява със слова. Тези хора притежаваха способността да 
разбират езика на природата. Сегашния човек няма никаква представа за 
това, той трябва да се учи на това отново. Представете си, например, 
ручей, в който се отразява вашия образ. В душата на окултиста, виждащ 
това, възниква особено чувство. Чувствувайки така, той казва: моят об-
раз се появява срещу мен от този ручей; това е знак за мен, че на Стария 
Сатурн всичко се отразявало в космическото пространство. Ако окул-
тистът види в ручея своя образ, в него изплува спомена за Сатурн. Така 
е и в ехото, връщащо произнесения звук, се таи спомена за това, как на 
Сатурн всичко, което се огласяло в мировото пространство, се връщало 
обратно като ехо. Или пък виждате мираж - отражение във въздуха, при 
което въздухът сякаш приема в себе си някакви картини, а след това ги 
предава на вас. Бидейки окултисти, вие ще видите в това спомена на 
слънчевата епоха, когато газообразното Слънце е приемало всичко, ко-
ето идвало към него от Космоса, преработвало го в себе си, след това го 
отразявало, придавайки на отразеното своята собствена природа. На пла-
нетата Слънце вие бихте видели, че нещата там се подготвят във вид на 
мираж, във вид на някаква въздушна картина в газовата среда на слънче-
вото въплъщение. Така човекът се учи без всякаква фантастика за опоз-
наване на света в неговото многообразие, и това е важно средство за 
развитие, за предвижване във висшите светове. 
В старите времена човекът в голяма степен е разбрал природата. Има го-
ляма разлика да се живее в такъв въздух като сегашния и в такъв, какъв-
то е бил в атлантската епоха. Тогава във въздуха имаше тежка мъгла, 
Слънцето и Луната били обкръжени от гигантски ореоли от цветна дъга. 
Било е време, когато масите мъгла били толкова гъсти, че не се виждали 
звездите, а Слънцето и Луната все още били забулени. Те постепенно се 
откривали за погледа на хората. Това откриване за погледа на Слънцето, 
Луната и звездите е описано величествено в историята за сътворението 
на света. Това, което там е описано, действително е ставало, и много 
друго е ставало. 
В атланта, по този начин, все още било много силно развито чувството 
за обкръжаващата природа. Смисълът, огласящ се от ромона на ручея и 
шума на вятъра, които днес за вас са нечленоразделни звуци, атланта 
възприемал като разбираем език. Тогава още не познавали повелята, но  
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дух изхожда от наситеният с влага въздух и говорил на човека. Библията 
изразява това с думите: "....и дух Божий се носеше над водата". Човекът 
чувал духът на самите предмети, духът се обръщал към него от Слън- 
цето, Луната и звездите, и вие ще намерите в тези думи от Библията 
ясен израз на това, което ставало около човека. 
След това дошло време, когато особено развитата част на човешкия род, 
живееща в местности, също така лежащи сега на дъното на морето в 
близост до днешната Ирландия, почувствала силното навлизане на етер-
ното тяло и придобила, благодарение на това, разширяване на ума. Тази 
част от хората се придвижила на изток под ръководството на най-разви-
тите от тях, а Атлантическия материк през това време постепенно го 
поглъщала водната стихия. Най-първата част от дадените народности 
дошла до Азия и основала там център на културите, които ние сага на-
ричаме следатлантски. От тук започнало след това разпространението на 
културите. Тя излязла от този поток хора, които по-късно се придвижи-
ли по-нататък на изток и, стигайки до Централна Азия, основали по-къс-
но в Индия първата култура, в която още бил силен отзвука от атлантс-
ката култура. Древният индус още не притежавал такова съзнание, как-
вото имаме ние, а възможността за неговата поява възникнала тогава, 
когато съвпаднали двете точки в мозъка, за които аз говорих. До негова-
та поява, в атланта още било живо образното съзнание, той още виждал 
тяхната духовна същност. Той не само разбирал ясна реч в ромона на 
ручея, но за него, от този ручей излизал ундина, въплътен във водата. 
Във въздушния поток този човек виждал елфи, а в танцуващия огън - 
саламандри. Той виждал всичко това и от тук възниквали митове и ле- 
генди, които се съхранявали в Европа в най-чиста форма там, където ос-
танали все още атланти, не достигнали до Индия. Немските саги и мито-
ве - са остатък от това, което древните атланти още виждали в мъглата. 
Реките, например, Рейн, живеели в съзнанието на този древен атлант 
така, като че ли в тях се въплътила мъдростта, намираща се в мъглата на 
древния Нифлхайма. Струвало им се, че тази мъдрост останала в реките 
- че тя живеела в тях под формата на рейнски русалки и подобни на тях 
същества. 
В тези области на Европа живеели отзвуците от атлантската култура. В 
Индия вече възникнала нова култура, в която са видни още отзвуците на 
този образен свят. Самият този свят загинал, но тъгата по това, което в 
него се изразявало, останала в индийците. Ако атлантът можел да чува, 
как говори мъдростта на природата, то в индуса останала тъгата по това 
единство с природата, и характера на древноиндийската култура се про-
явява в това, че тя иска да се върне във времето, което преди е било ес-
тествено за човека. древният индус бил мечтател. Пред него се прости- 
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рала това, което наричаме действителност, на сетивният свят в неговите 
очи бил "Майя". Което древният атлант още виждал в качеството на ре-
ещи се духове, това древният индус търсел в своята тъга по духовното 
съдържание на света по Брахман. И това връщане към старото атлантско 
сънно състояние се запазило в източното обучение, как да се върне това 
предишно съзнание. 
По-нататък на север ние откриваме медите и персите, протоперсийската 
култура. Докато индийската култура отива далече от действителността, 
персиецът осъзнава, че му се налага да се съобразява с нея. Човекът тук 
става работник, разбиращ, че със своите духовни сили той трябва да се 
стреми не просто към познание, но и че с тяхна помощ той трябва да 
преобразува земния свят. Земята за него по начало представлява враж-
дебно начало. Той трябвало да овладее земята, и тази антитеза е изразе-
на в противопоставянето на Ормузд и Ариман, доброто и злото божест- 
во, и в борбата между тях. Човекът искал духовният свят все повече и 
повече да навлиза в земния свят, но той все още не можел да осъзнае 
закономерността, естествената закономерност на този външен свят. Дре- 
вната индийска култура всъщност притежавала знанието за висшите 
светове, но добито не на основата на естествознанието, понеже всичко 
земно било "Майя", персиецът виждал в природата само работилница. 
След това преминаваме към хелдеите, вавилонците и египетските наро- 
дности. Тук човек се научил да познава законите на природата. Когато 
се взирал в звездите, той не просто търсил за тях боговете, а изучавал 
звездните закони, а така възникнала тази удивителна наука, която откри-
ваме при халдейците. Египетският жрец вече гледал на физическото не 
като на нещо враждебно - той включвал духовното, което откривал в 
геометрията, в самата почва, в земята на своята страна. Външната при-
рода се опознавала в своята закономерност. В халдео-вавилоно-египетс-
ката мъдрост външната наука за звездите била тясно свързана с познани-
ето за боговете, одушевяващи звездите. Това е третата степен на култур-
ното развитие. 
Едва в четвъртата степен от следатлантското развитие човекът достига 
това ниво, което включва в културата всичко духовно, което преживява 
вътре в самия себе си. Това става в гръко-латинската епоха. Тук човекът 
отпечатва в произведенията на изкуството, в оформянето на материята 
своята собствена духовност - както в пластиката, така и в драмата. Тук 
откриваме и първите крачки на човечеството в сградостроенето. То има-
ло друга природа, отколкото във времето до елените - в Египет и Вави- 
лон. Там жреците се взирали в звездите и търсели звездните закони, а 
това, което ставало в небесата се изобразявало в това, което строели. Та- 
ка в техните кули ние виждаме седемстепенното развитие, което човек в  
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началото изучавал но примера на седемте небесни тела; така в пирами-
дите ние виждаме непрекъснатото космическо съотношение. 
Прехода от жреческата мъдрост към собствено човешката мъдрост ние 
го откриваме чудесно изразен в ранната римска история, в историята на 
седемте римски царе. Какви са тези седем царе? Ние помним, че предис-
торията на Рим води към древна Троя. Троя представлява разбира се, ре-
зултат от древните жречески общества, които създавали държави по за-
кона на звездите. След това следва преход към четвъртата културна 
степен. Древната жреческа мъдрост е победена от човешкия ум, който е 
олицетворен от хитрия Одисей. Още по-нагледно виждаме това в един 
образ, който може да се разбере вярно само така и който представлява 
победата на човешката способност на мислене над мъдростта на духо- 
венството. Символ на човешката мъдрост винаги е била Земята. Група 
Лаокоон показва, как жреческата мъдрост на древна Троя побеждава чо-
вешкия ум и човешката мъдрост, изразена в образа на Змея. 
След това ръководещите авторитети, които действат от хилядолетия, на-
белязали процесите, които предстоят в бъдеще, и в съответствие с това 
трябвало да се развива историята. Тези, които се намирали на изток в 
Рим, вече предопределяли симетричността на римската култура, както е 
записано в Сивилната книга. Помислете за тази култура: вие ще откри-
ете в имената на седемте царе отзвукът на седемте принципа на човека. 
още повече, че петият римски цар - етруск, е пришълец от вън. Той оли-
цетворява тази част на Манас, Духът-Себе, която съединява трите нис-
ши принципа с трите висши. Седемте римски царе олицетворяват седем-
те принципа на човешката природа. С тях са означени духовни връзки. 
Републиканския Рим е не нещо по-различно друго, от човешката мъд- 
рост, идваща да смени старата жреческа мъдрост. Така четвъртата епоха 
израснала от третата. Това, което се намирало в душата на човека, той 
извел вътре от себе си във великите произведения на изкуството, в дра-
мата и в правото. По-рано всяко право се вземало от звездите. Римляни- 
те станали народ на правата, понеже тук човекът създал това право - jus 
-, което отговаря на неговата потребност, и което е било нужно на него 
самия. 
Ние с вас живеем в петата епоха. Как е изразен в нея смисълът на цялото 
развитие? Старият авторитет, старото влияние изчезва; човекът става съ-
щество все повече вътрешен, неговите вътрешни действия все повече 
носят белега на неговия вътрешен живот. Родовете връзки се разпадат, 
човек все повече се индивидуализира. За това тук се заражда религия, 
казваща така: "Който не остави баща и майка, брат и сестра, той не може 
да бъде Мой ученик". Трябва да изчезне всяка любов, основана върху  
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природните връзки; човекът трябва да застане през човека, душата тряб-
ва да намери пътя към душата. 
Нашата задача е в това, да свалим още повече от физически план това, 
което се изляло от душата в гръко-латинската епоха. Това прави човека 
същество, все по-силно потапящо се в материалното. Ако гъркът създа-
вал в своите произведения на изкуството идеалистичния образ на своя 
душевен живот и го отлял в човешката форма, ако римлянинът създал 
със своите закони нещо такова, което по-скоро представлява вече лични-
те потребности, то върхът на нашата епоха - това са машините, които се 
явяват само материален израз на съвършенно личните потребности на 
хората. Все повече и повече слизало човечеството от небесата, и тази пе-
та епоха се спуснала най-ниско от всички и се оказала най-силно свърза-
на с материята. Ако гъркът в своите творения издигнал човек над човека 
/понеже Зевс - е човек, издигнат над самия себе си/, ако в римските зако-
ни вие откривате още нещо от човека, превъзхождащо пределите на 
личното, доколкото римлянинът повече ценял в себе си римския граж- 
данин, отколкото частното лице, то в нашата епоха вие ще откриете 
човек, на практика прилагащ духа за удовлетворение на своите матери-
ални потребности. Понеже всички машини, железни пътища, всички 
сложни изобретения - за каква цел служат? По-рано древният халдеец 
удовлетворявал своята потребност като се препитавал по-прост начин; 
днес за това се прилагат огромните запаси на мъдростта. За да утоли 
глада и жаждата, използват изкристализираната човешка мъдрост. Ние 
не трябва да се залъгваме: мъдростта, която се използва по този начин, 
се е спуснала по-долу от самата себе си - в минералното. 
Всичко, което човекът придобил преди от духовната сфера, всичко това 
трябвало да се спусне по-ниско от самото себе си, за да се издигне след 
това отново. И в това е задачата на нашето време. В стария човек течала 
кръв, която го свързвала с рода,- днес любовта, която течала в старата 
кръв, все повече е подложена на разпад. Една духовна любов трябва да 
дойде на нейно място - тогава ние ще можем да се върнем към духов- 
ното. Това, че ние се спуснахме, че се отклонихме от духовното е оправ- 
дано, понеже хората трябваше да извървят този път надолу, за да могат 
със свои сили да намерят възможността да се върнат към духовността, и 
мисията на теософското течение се състои до това, да показва на човека 
пътя за изкачване нагоре. 
Ние проследихме пътя на човешкия род до времето в което живеем ние 
самите. Сега трябва да покажем, какво ще бъде неговото по-нататъшно 
развитие и как човекът, преминал посвещение, още днес може по своя 
път на познание и мъдрост да изпревари определена степен на развитие 
на човечеството. 
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ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 5 юни 1907 г. 
Днес ние трябва да обсъдим нещо, отнасящо се до развитието на чове-
чеството в бъдеще, и ще поговорим за това, което се нарича посвещение, 
благодарение на което човек може в настоящето да изпревари тези сте-
пени на живота, които иначе човечеството ще измине едва в бъдеще. 
В началото да се заемем с първият въпрос. Може да ви се стори дързост 
да се говори за бъдещето, а може би, вие ще кажете, че изобщо е невъз-
можно да се научи каквото и да било за бъдещето на човека. Но ако вие 
помислите малко над това, ще разберете, че все пак не е така необосно-
вано виждането, съгласно което може нещо да се научи за бъдещето. 
Необходимост е само да сравните това с онова, което може да се научи 
за бъдещето от обикновения изследовател, например, от естествоизсле- 
дователя. Той може определено да ви каже, че ако при известни условия 
смеси кислород, водород и сяра, то непременно ще се получи сярна ки- 
селина. Може точно да се каже, какво ще стане, ако се уловят с огледало 
слънчевите лъчи. И по отношение на явленията на външния свят е въз-
можно подобно, дори в много по-голяма степен: може да се предсказват 
лунните и слънчеви затъмнения за неопределено дълъг период от време 
напред. 
Защо всичко това е възможно? Защото донякъде са известни законите на 
физическия живот. Ако някой разкрие духовните закони на живота, той 
по същия начин може, изхождайки от тези закони, да каже, какво ще се 
случи в бъдещето. Но човек се измъчва обикновено от един въпрос. 
Хората лесно се поддават на впечатлението, като че ли знанието за това, 
какво ще се случи в бъдеще, противоречи на свободата, на произволните 
човешки постъпки. Но това впечатление е невярно. Ако вие при опреде-
лени условие съедините сяра, водород и кислород, то ще се получи - 
сярна киселина - това е обусловено от закономерността на съединяване 
на веществата. Но дали ще направите това, зависи от вашата воля. Така 
стоят нещата и с това, как протича духовното развитие на хората. Това, 
което ще се случи, човекът го извършва по своята свободна воля, и кол-
кото в по-висока е степента на развитие на човека, толкова по-свободен 
става той. Не следва също да се мисли, че ако може да се предвиди бъде- 
щето, то още от сега на човек му е предопределено, какво ще прави в 
бъдеще. Болшинството от хората, наистина, нямат правилно разбиране 
по този въпрос, и той всъщност се явява един от най-трудните. От древ-
ни времена философите размишляваха над проблема за човешката сво-
бода и закономерното предопределяне на явленията. Почти всичко, ко-
ето е написано по този повод, трябва да се признае за напълно незадо- 
волително, тъй като хората обикновено не умеят да различават предви- 
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жването и предопределение. Наистина с предвиждането нещата стоят, 
по същия начин, както с виждането на отдалечена точка в пространство- 
то. Ако вие гледате в отдалечена от вас точка в пространството, напри- 
мер, от другата страна на улицата, и виждате как един човек дава на 
друг 10 пфенинга, нима вие сте предизвикали това действие? Вашето 
наблюдение послужело ли е за причина за даденото събитие? Не, вие са-
мо сте видели че човекът нещо е направил и по някакъв начин не сме го 
предупредили да действа така. И в определен смисъл, така стоят нещата 
във времето, само че хората не могат да схванат това. Да предположим, 
че вие отново сте се въплътили след 2-3 хиляди години. Вие правите то-
гава нещо по своята свободна воля,- това е същото, както с примера за 
10-те пфенинга. Ясновидецът при определени условия може да наблю-
дава това, което ще стане в бъдеще, и бъдещето действие толкова малко 
се определя от сегашния момент, както и това, че един човек дава на 
друг 10 пфенинга, определя се позицията в пространството. Често 
казват: ако някой вижда, че нещо става, то вече, всъщност е предопреде- 
лено. Но тук бъркат бъдещето с настоящето. Бидейки вече предопреде- 
лено, то това не би било предвиждане на бъдещето. Вие виждате не това 
което е, а това, което ще настъпи. Трябва точно да се осмисли понятие- 
то, "да се вижда в бъдещето" - да се предвижда. На това трябва да се 
учим в търпелива медитация, само тогава ще стане възможно вярно да 
се разбират тези неща. 
След тези встъпителни думи ще обсъдим нещо от това, което може да се 
каже за развитието на човечеството в бъдеще. Ние стигнахме до момен- 
та, когато човечеството се е спуснало най-дълбоко в материята, когато 
своите духовни сили то изразходва за конструиране и производство на 
инструменти и машини, служещи за личния живот на хората. Това е 
свързано с все по-усилващото се "втвърдяване" на човечеството на сама-
та Земя. ние видяхме, че най-плътно от всичко, което сега съществува - 
минералното царство, възникнало в определен момент на нашето разви- 
тие. По силата на което и човекът навлязъл в периода на своето сегашно 
формиране. Едновременно вървели разделянето на двата пола и другите 
явления. Преди човекът да навлезе в такова физическо развитие, където 
има царство на минералите, неговата собствена природа била много тън-
ка и мека. За да създадем представа за това, каква е била, трябва да ка- 
жем, как в това далечно време, когато все още не е настъпило разделяне 
на половете, се осъществява продължението на човешкия род. Тогава 
все още двуполовият човек, притежаващ много по-тънка телесност, съз-
давал от себе си друго същество. Това ставало не така, както сега, а при- 
близително, както при спиритуалните сеанси, когато от медиума излиза 
етерното тяло на някакво друго същество. Така вие например можете да  
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си представите процеса на "материализиране вътре от себе си", с помощ-
та на който в древните времена се продължаваше човешкия род; това бе-
ше някакво изтласкване на телата на хората, които вече са съзрели за по-
нататъшно си собствено развитие. 
И така, вие виждате, че с втвърдяването на човека в космоса е свързано 
неговото слизане в материалния свят. С това е свързано също така и раз-
витието на друга сила, която по никакъв начин не би могла да се развие 
без това слизане: този егоизъм. В егоизма има хубави и лоши страни. 
Той е основа за човешката самостоятелност и свобода, а със своята об-
ратна страна се явява основа за всичко лошо и зло. Обаче за да се научи 
човекът да прави по своя свободна воля добро, той беше длъжен да пре-
мине през влиянието на силата на егоизма. Силите, които ръководеха 
човека преди, бяха длъжни постоянно да го тласкат към доброто, но той 
трябваше да получи възможност сам да върви по своя път. И както чове-
кът се спусна надолу, така той трябва отново да се издигне нагоре, към 
духовното, и както това слизане е свързано с преобладание на егоизма, 
по същия начин издигането нагоре зависи от това, как все по-силно из-
разени са всеотдайността и чувството на симпатия при хората един към 
друг. Човечеството в своето развитие преминало през различни епохи - 
през древноиндийската, след това през персийската, египто-халдео-вави-
лонската и гръко-латинската към днешната пета епоха, след която след-
ва шеста. И едновременно с развитието на човечеството върви и рабо- 
тата, насочена към преодоляване на принципа, който беше най-силен от 
времето, когато етерното тяло се съедини с физическото в тази точка на 
мозъка, за която говорих вчера. Това беше времето на падение в най--
силния егоизъм. 
В своето предишно развитие човекът също беше егоистичен, но това бе-
ше различен егоизъм. Егоизмът, който така дълбоко прониква в душите, 
както сега в нашата епоха е много тясно свързан с проявата на матери-
алистичните убеждения, и настъпването на духовната епоха ще означава 
преодоляване на този егоизъм. Затова Християнството и всички други 
направления, действително проникнати от религиозен живот, съзнател-
но се стремяха да разкъсат старите, кръвни връзки, и християнството из-
дигнало радикалното положение, което гласи: "Който не остави баща, 
майка, жена, деца, брат, сестра, той не може да бъде мой ученик". Това 
означава не нещо друго, от това, че на мястото на старите кръвни връзки 
трябва да дойде духовната връзка душа с душа, човек с човек. Въпросът 
е само в това: какви са средствата и пътищата, които трябва да доведат 
човечеството до спиритуалността, т.е. до преодоляване на материализма, 
и едновременно с това, което би било възможно да се нарече братски 
съюз, към проявата на всеобща любов към хората? Може да се застане  



 104

 
от тази гледна точка, че е необходимо само настоятелно да се сочи за го-
лямата важност на тази всеобща братска любов към хората, и тогава тя 
ще се появи, или че е необходимо да се създават общества, поставящи се 
за цел тази любов. Окултизмът никога не се е придържал към такива 
мнения. Напротив! Колкото повече човек говори за всеобща братска лю-
бов и човечност, омайвайки себе си с тези думи, толкова по егоистични 
стават хората. Понеже както има сетивно сладострастие, и това дори е 
много по-изтънчено сладострастие, когато човек говори: аз желая да в 
моралното все по-нагоре. Всъщност точно от тази мисъл произлиза 
егоизма, наистина, не обикновения, ежедневния, а по-изтънчен, който 
поражда подобно душевно сладострастие. 
Любовта и съчувствието възникват в процеса на еволюция на човечест-
вото не поради това, че нашето внимание за тях се заостря. Човечество- 
то го води към братския съюз не нещо друго, а именно духовното поз- 
нание. Няма друго средство, което да спомага да възникване на всеобща 
братска любов от разпространяването на окултното знание на света. 
Колкото и да се говори за любов и братство, колкото и хиляди общества 
да се създават, всичко това няма до доведе до замислената цел, дори и 
при най-добрите намерения. Важното тук е да се постъпва правилно, да 
се знае, на какво се основава този братски съюз. Само хората, които жи-
веят в общата, справедлива за всички хора окултна истина, се свързват в 
едната истина. Както слънцето обединява растенията, стремящи се към 
него макар всяко едно от тях да има своя индивидуалност, така и исти- 
ната, към която всички се стремят, трябва да е единна - тогава всички 
хора ще се обединят. Но хората трябва енергично да се стремят към ис- 
тината, само в този случай те ще успеят хармонично да живеят заедно. 
Може да възразите: нали към истината се стремят всички, но има раз-
лични гледни точки, и от тук се раждат пак спорове и разногласия. Това 
още е недостатъчно задълбочено познаване на истината. Не бива да се 
осланяме на това, че в света истини могат да има от различни гледни 
точки; трябва в началото да се провери, че истината може да бъде само 
една. Тя не зависи от народно гласуване, тя е истина сама по себе си. Ще 
започнете ли да правете референдум по въпроса, равен ли е сбора от ъг-
лите на триъгълника на 180°? Дали милиони хора ще признат това или 
няма да го признаят, за вас е все едно - истина е, само ако вие сте я 
научили. По въпроса за истината няма демокрация. И тези, които не са в 
съгласие с нея, просто още не са достатъчно проникнали в нея. От тук 
произлизат всичките спорове за истината. Може да се каже: да, но нали 
в окултните неща един твърди едно, а друг - друго! В истинския окулти-
зъм не е така. Нещата тук са точно такива, както и с материалните пред- 
мети: за тях също един може да говори едно, а друг - друго, но тогава  
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едно от двете е истина. Така е и в истинския окултизъм, понеже хората 
често имат смелост да съдят за окултните неща, все още без да са ги 
разбрали. 
Целта, към която ще се стреми шестата епоха на човечеството: популя-
ризиране на окултната истина в най-широки кръгове. В това ще се със-
тои мисията на тази епоха. И човешкото общество, което се обединява 
духовно, има задача да пренесе тази окултна истина навсякъде в живота 
и непосредствено да я прилага в него. Точно това не достига на нашата 
епоха. Само погледнете, как нашата епоха търси и как никой не може да 
намери правилните отговори. Има безброй въпроси - въпроси за възпи- 
танието, женски въпроси, медицина, социални въпроси, въпроси за хра- 
ненето. И хората примитивно "решават" всички тези въпроси, пишат се 
много статии и книги, и всеки говори за своята гледна точка, нежелайки 
да се учи от това, което стои в центъра - окултната мъдрост. Става дума 
не да се разбере нещо абстрактно за духовните истини, а за това, да се 
пренесат непосредствено в живота, да се изучават социалните въпроси, 
въпросите за възпитанието, да и изобщо целия човешки живот от глед-
ната точка на истинското окултно знание. На това може да се каже: но 
нали тогава е необходимо да се познава висшата премъдрост! Такова 
възражение е основано на грешка: като че ли е необходимо задължител-
но да се знаем по най-добрия начин това, което прилагат в живота. Но 
това не е задължително: познанието за висшите принципи често идва по-
късно от тяхното прилагане. Ако човечеството беше поискало да се за-
бави с храносмилането на храната, докато не опознае законите на храно- 
смилането, развитието на човечеството би било невъзможно. Така че не 
е нужно да се знаят всички духовни закони, за да се влее Духовната на-
ука във всекидневния живот. Това е точно, както розенкройцерия метод 
подхожда към духовното: малко абстрактности и разглеждане на въпро-
сите на всекидневния живот. Работата не е в това, да се говори: Духов- 
ната наука - е Духовна наука, а в това, сериозно да се занимаваме с нея в 
непосредствения живот. Нима детето, което се е научило да говори знае 
всички правила на граматиката? За това трябва да придаваме значение 
на това, в началото човек с помощта на духовното учение да се занимае 
с непосредственото му обкръжение, а след това може да открие във вис-
шите светове, към знанието за астралния свят, за Девакан. Тъй като само 
по този път ще разберем, какво съществува около нас и в какво ние са-
мите можем да вземем участие. За това конкретната задача се състои в 
обединяване на разцепилото се човечество откъснало се от старите кръв-
ни и родствени връзки, с помощта на единната окултна духовна мъд- 
рост. 
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И така, преминавайки от петата към шестата епоха, а след това към сед-
мата все повече се губят предишните си връзки, създадени от кръвните и 
родствените връзки. Човечеството се смесва, за да започне да се групира 
отново на духовна основа. Неправилно се говори в теософията за расите 
така, сякаш ще съществуват вечно. Понятието раса ще изгуби своя сми-
съл още в близкото бъдеще, макар че става дума за хилядолетия. Посто- 
янните разговори за това, че мировия процес всеки път протича през се-
дем по седем раси, това е спекулативно разширение на идеята, вярна са-
мо за нашата епоха - за близкото минало и близкото бъдеще. От позици-
ята на ясновиждането в окултизмът никога не се твърдяло това. Расите 
възникват, като възниква всичко, и ще изчезнат, както изчезва всичко; 
този който говори за расите и само за расите, ще трябва да разтопи сво-
ите понятия, ще трябва да ги направи по-гъвкави. Всичко е от леност! 
Ако за малко погледнем в бъдещето, там вече са неверни тези предста- 
ви, които бяха верни в миналото и настоящето. Най-главното, за да мо-
же човек да си създаде за нещо ясна и отчетлива представа, е да не ре- 
ши, че това е вечната мъдрост. Ще се наложи да привикне да привежда 
понятията в движение, да осъзнае, че представите, понятията са започна-
ли да се променят, и това ще бъде прогресивно. Възможността да се пре-
мине от застиналите, догматични представи към променливи е това, ко-
ето трябва да се сформира в хората, които желаят да бъдат носители на 
бъдещето. Понеже както се променят епохите, така трябва да се проме-
нят и нашите понятия, ако ние желаем да разберем тази епоха. 
Сега душата живее в човешкото тяло, което вие ясно възприемате със 
своите чувства. Как се е образувало? Преди това тяло силно се е разли-
чавало от сегашното състояние, за нашите материалистични възгледи 
дори до комизъм се различавало,- когато се спускала душата. И ето тя 
започнала да обитава в него. По какъв начин човекът се разви до своята 
сегашна форма? Самата тази душа работи в тялото във всичките свои 
въплъщения. Вие можете да разберете как е работила душата над тялото, 
ако си спомните за възможностите, които още притежава човека, за да се 
труди над своето тяло в нашата епоха на материализма. Работата, която 
човек може да извърши над своето плътно физическо тяло, относително 
е много незначително. Обърнете например, внимание на това, което вие 
сега работите над своето тяло и израза на лицето. Например, нещо ви 
причинява страх, ужас. Впечатлението, което се поражда от страха и 
ужаса ви кара да пребледнеете. Вашият физически облик се променя съ-
що при изчервяване от срам. Това преминава, но вие виждате, че нещо 
се случва: нещо въздейства на душата, по такъв начин, че това влияние 
се разпространява върху кръвта, а чрез кръвта на физическото тяло, не-
посредствено върху вашия физически облик. Това влияние може да бъде  
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още по-интензивно. Вие знаете, че хората водейки духовен живот отпе-
чатват в облика на своето лице собствената си духовна дейност. Може 
да се разбере много ли е мислил човека в живота, или е живял без ми- 
сли. Така човекът все пак продължава да работи над своя външен облик, 
и благородно чувстващият човек изразява тези чувства в благородни 
движения. Това са само малки реликви от работата, която извършило чо-
вечеството над себе си хиляди години. 
Днес вие можете да доведете кръвта до бузите си и да я прогоните; пре-
ди човекът изцяло се намираше под влиянието на света на образите, кой-
то беше израз на духовния свят. И това оказваше такова влияние, че чо-
векът можеше да извърши преобразуваща работа над своя организъм в 
много по-голяма степен. При това и неговото тяло беше много по-
"меко". Беше време, когато човекът можеше не само да протегне ръка и 
не само да посочи с пръст, но и да изпрати в ръката своята воля, така че 
на ръката можеше да се придаде нова форма, протягайки пръсти като 
филизи. Било време, когато ходилата на краката все не са имали непро-
менящ се вид, а човек можел да ги изтегля от себе си също във вид на 
израстъци. Така човекът формирал своето тяло от образите, които възп-
риемал от обкръжаващата среда. Днес, в нашето материално време, пре-
образуването на своето човешко тяло става такъв бавно, колкото това е 
възможно, но в последствие отново ще се ускори. В бъдеще човекът ще 
получи по-голямо влияние върху своята физическа телесност. При разг-
леждане на посвещението ще видим, с какви средства той получава та-
кова влияние. Ако не се отдаде да се постигне това за един живот, то пак 
в следващото въплъщение може да се направи много. 
По този начин, самият човек създава бъдещият облик на своето тяло. 
ставайки все по-меко и по-меко, т.е. "отделяйки се" от твърдите части, 
човек върви към своето бъдеще. Гради се епохата, в която човек ще 
живее, както беше в минали времена, сякаш над своята земна част. Това  
състояние, сравнимо с нашето сегашно състояние на сън, тогава ще се 
смени с друго, когато човекът ще може произволно да извлича своето 
етерно тяло от физическото. Тук на Земята ще се намира по-плътната 
част на човека, и човек ще се ползва от нея отвън, като инструмент. 
Човекът няма да носи на себе си своето тяло, да живее в него, а ще витае 
над него. Самото тяло ще стане по-леко и по-тънко. Днес това изглежда 
глупава идея, но това е точно и известно от духовните закони, подобно 
на това както по законите на астрономията се изчисляват бъдещите 
слънчеви и лунни затъмнения. И преди всичко човекът ще започне да 
въздейства преобразуващо на възпроизводителната сила. Много не са в 
състояние да си представят, че някога ще се появи друга сила на раз- 
множаване, от сегашната. Но тя ще се появи, и начинът на размножаване  
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ще се измени. Всичко, което днес се отнася към размножаването и е 
свързано с това влечение, в бъдеще ще премине към друг орган. Орган, 
който вече днес се подготвя за това, за да стане в бъдеще орган за 
размножаване,- това е ларинкса на човека. Днес ларинксът може да про-
извежда въздушни колебания, може само да предава с въздуха това, ко-
ето е заложено в думата, така че колебанията съответстват на думата. В 
последствие от ларинкса ще излиза не само дума в нейната ритмична 
форма, а тази дума ще бъде озарена от човека, ще е проникната от сама-
та материя. Днес думите са само въздушна вълна, в бъдеще човекът ще 
произвежда от ларинкса, като слово, вътрешно същество по свое подо- 
бие. При това човекът ще излиза от човека, човекът ще произнася човек. 
И тогава раждането на човека ще се състои в неговото произнасяне от 
друг човек. 
Това хвърля определена светлина на явленията, живеещи редом с нас и 
които не могат да се обяснят с помощта на естествената наука. 
И подобно преобразуването на ларинкса, ще се измени и човешкото сър- 
це. Това е органът, който е тясно свързан с кръвообращението. Науката 
смята, че сърцето има нещо от рода на помпата. Това е безсмислена, 
фантастична представа. Никога окултизмът не си е позволявал такива 
безсмислени твърдения, както сегашния материализъм. Това, което се 
явява движеща сила на кръвта са душевните чувства. Душата движи 
кръвта, а сърцето се привежда в движение, защото върху него въздейст-
ва кръвта. Т.е., нещата са противоположни на това, което твърди матери-
алната наука. Самият човек не може сега произволно да се разпорежда 
със своето сърце: ако той се изплаши, сърцето започва да бие по-бързо, 
защото чувството въздейства на кръвта, а кръвта ускорява сърцебиенето. 
Но това, което днес човекът изтърпява непроизволно, той ще го подчини 
на своята воля по-късно, на по-висока степен на развитие. Той по своя 
воля ще предизвиква движението на кръвта си и ще управлява биенето 
на сърцето си, както мускулите на ръката. Сърцето с неговия специфи-
чен строеж - е препятствие за съвременната наука. То има напречно раз-
положени мускулни влакна, които имат освен това само произволно сък-
ращаващи се мускули. Защо? Защото сърцето днес още не е завършило 
своето развитие, и се явява орган на бъдещето, понеже то трябва да ста-
не сърдечен мускул, който се съкращава произволно. От това вече, днес 
в строежа на сърцето се проявяват съответните загадки. 
И така, всичко ставащо в душата на човека изменя строежа на човешкия 
организъм. И ако вие сега си представите човек, който е способен да 
създава себеподобни с помощта на произносимото слово, чието сърце 
произволно съкращава сърдечния мускул, в който се видоизменили раз-
личните органи, то вие ще получите представа за бъдещето на човешкия  
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род, на бъдещето планетарно въплъщение на нашата Земя. На нашата 
планета човечеството ще се придвижи напред дотолкова, доколкото това 
е възможно под влиянието на минералното царство. Това минерално 
царство ще изчезне в неговата сегашна форма от всички други най-рано, 
макар че то възниква последно. Човекът тогава ще изгражда своето тяло 
не от минерални вещества, както днес; бъдещето човешко тяло ще вклю- 
чва в себе си отначало само растително вещество. Всичко, което днес 
действа в човека по минерален начин, ще изчезне. Ето ви пример, който 
изглежда като гротеска. Днес човек изплюва обикновена слюнка. Това е 
минерален продукт, защото физическото тяло на човека има взаимо-
действие с минералните процеси. Когато човекът завърши своето мине-
рално развитие, той повече няма да изплюва минерална слюнка; тя ще 
има растителна природа, и човекът, така да се каже, ще изплюва цветя. 
Жлезите няма да определят минералните вещества, а само растителни. 
Минералното царство се превъзмогва с това, че човек отново се развива 
по посока на растителното битие. 
Така преминава човек на Юпитер - той отделя всичко минерално и се 
обръща към растителното раждане. При прехода към изграждане на жи-
вотинското - нали животните ще бъдат различни от днешните,- когато 
сърцето на човека ще може да твори, той ще създава в животинското 
царство, както сега твори в минералното царство, тогава ще настъпи 
състояние Венера. А когато накрая човекът ще може да създава себепо- 
добни, произнасяйки с думи свой образ, по смисъла на нашата еволюция 
ще бъде изчерпан, ще се изпълнят думите: "Да сътворим човека..." 
Само от тази гледна точка, че тялото се изменя от душата, човек ще ус-
пее действително да преобрази човешкия род. Само мисленето в дух на 
окултизма, в духа на спиритуализма на сърцето и ларинкса. Както чове-
чеството мисли днес, такова ще стане утре. Човечеството, мислещо ма-
териално ще създава в бъдеще ужасни същества, а човечеството, мисле-
що спиритуално, така преобразяващо ще въздейства на организма на 
бъдещето, че от тук ще се появят прекрасни човешки тела. 
Това, което създава материалния начин на мислене, още не е дошло до 
край. Днес имаме две течения: едното - широко, материално, изпълващо 
Земята, другото - малко, ограничено в него тесен кръг от хора. Разгра- 
ничавайте душевното от расовото. Не мислете, че ако расите преминат в 
гротеска, то същото ще се случи и с душата. Всички материално мисле-
щи души работят над създаването на зли раси, а духовната работа спо-
мага за създаване на добри раси. Така както човечеството е произвело 
това, което изоставайки в развитието, станаха животни, растения, и 
минерали,- така една част ще се отдели и ще представя сред себе си ло-
шата част на човечеството, и в ставащото през това време меко тяло ще  
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стане явно външно, вътрешната душевна злоба. Както предишното със- 
тояние, деградирало до маймунската племе ни се струва гротескно, така 
материалистичните раси ще останат на гледната точка на злото и ще на-
селяват Земята, като лоши раси. Това ще зависи изцяло от човечеството, 
ще пожелае ли душата да остане със злата раса, или тя ще пожелае да се 
издигне чрез духовната култура към добрата раса. 
Ние трябва да знаем тези неща, ако желаем да вървим към бъдещето с 
действително разбиране на нещата. В противен случай ще вървим през 
света със завързани очи, защото сред хората действат сили, които трябва 
да се познават и на които трябва да се обръща внимание, а този който не 
пожелае да се запознае със силите, водещи в една или друга посока, би 
пренебрегнал своя дълг към човечеството. Познанието заради самото 
познание би било егоизъм. Този, който желае да познава, за да вижда ду-
ховните светове, постъпва егоистично. Но този, който желае да внесе, 
това познание непосредствено на практика в ежедневния живот, работи 
за по-нататъшното развитие на бъдещата еволюция на човечеството. 
Извънредно важно е, ние всички по-добре да се научим да пренасяме в 
практиката това, което съществува в качеството на теософски възглед. 
И така, вие виждате, че духовното движение има напълно определена 
цел, а именно преобразяване на човечеството такова, каквото ще стане в 
бъдеще. Тази цел не може да се постигне по друг начин, от пътя на при-
емане на духовната окултна мъдрост. Така мисли този, който възприема 
Духовната наука като велика задача на човечеството. Такъв човек мисли 
за връзката и с развитието и вижда в нея не алчен стремеж, а осъзнан 
дълг. И колкото повече признаваме това, толкова по-бързо се движим 
към бъдещето състояние на човечеството, състоянието на шестата епоха. 
Като от мястото на древната Атлантида, намиращо се в близост до съв-
ременна Ирландия, най-прогресивните хора се отправили на изток, за да 
основат нова култура, такава е нашата задача и сега - да работим заради 
този велик момент шестата раса, когато човечеството ще направи велик 
духовен полет. 
Ние сме длъжни да положим старание, да се откъснем от материализма, 
и за това духовното общества трябва да помисли за това, да вземе върху 
себе си посочената роля на водач на човечеството- не от скромност и 
гордост, а от чувството на дълг. Трябва да се появи група от хора, на ко-
ято и предстои да подготвя бъдещото. Но това съвместно действие тряб-
ва да се разбира не пространствено. Всякакви понятия за локалност вече 
са изгубили смисъл, понеже повече не става дума родови общности; ста-
ва дума за това, хората разпръснати по Земята да се обединят духовно и 
позитивно да създават бъдещето. Защото преди четиристотин години, 
когато нашата епоха се намирала пред прага на най-дългото навлизане в  
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материята, с братството на розенкройцерите били положени основите на 
тази практическа духовна наука, която иска да отговори на всички въп-
роси от всекидневния живот. Тук вие виждате развитието, което върви 
по възходяща линия, допълващо низходящото развитие. 
Докато старото познание действа разлагащо, което се вижда например 
от "Критика на езика" от Маутнер, духовната насока търси връзка с ду-
ховната мъдрост. От тук и новото посвещенско обучение, ръководещо 
се от преминаване на човечеството в нов временен цикъл. Така принци-
па за развитието на човечеството се съединява понятието посвещение. 
 
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ 
Мюнхен, 6 Юни 1907 г. 
Днес ще поговорим още за принципа на посвещение, или езотеричното 
ученичество. При това ще стане при нас за два метода на ученичеството, 
при които преди всичко вземат под внимание това, за което тук се гово-
реше за развитието на човечеството, понеже е необходимо да разберем, 
че истината по такъв начин се получава по пътя на пренасяне на чове- 
чеството. 
Беше казано, че хората в древна Атлантида можеха да черпят мъдрост от 
всичко, което ги обкръжаваше. Колкото по-далече отиваме в древното 
минало, толкова повече откриваме такива състояния на съзнанието, бла-
годарение на които бяха способни да възприемат творящите сили про-
низващи света, и духовните същества около нас. Всичко, което ни об- 
кръжава, възниква благодарение на тези творящи същества, и да ги виж-
даме - това означава да ги познаваме. 
Когато човечеството се разви до нашето сегашно състояние на съзнание- 
то, т.е., собствено казано, само в нашата пета следатлантска епоха, то 
почувствало в душата си тъга, желание отново да се завърне в духовния 
свят. И аз ви казах, че древният народ на Индия от самото начало живе-
ела в дълбока жажда да научава за всичко, което ни обкръжава в този 
свят, действително духовно, и че в тези хора възникна такава представа: 
всичко, което ни обкръжава е сън, илюзия, а нашата единствена задача 
се състои в това да се развиваме до висотата на древната мъдрост, която 
е създавала и работила в древните времена. Учениците на древните 
Риши желаели да стъпят на пътя, който ги водил с помощта на Йогата 
към съзерцаване на света, от който те сами са слезли. Те се стремяха да 
бъдат извън Майа и по-близо до този духовен свят. 
Това е пътя, по който може да върви човек. Най-новия път на издигане 
към мъдростта това е пътя на розенкройцерите. Този път ни насочва не 
към миналото, а към бъдещето, към това състояние, което човек ще из-
живее наново. Розенкройцерството е помощта на определени методи,  
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учи да се развива от самия себе си тази мъдрост, която е заложена в 
човека. Този път беше посочен от основоположника на розенкройцерс-
кото езотерично движение, наричан във външния свят Християн Розен- 
кройц. Това не е нехристиянски път, това е път на християнски, само че 
приспособен към съвременните условия и намиращ се всъщност между 
християнския път и пътя на йогата. 
От части той беше подготвен много преди християнството и приел осо-
бена форма благодарение на този велик посветен, който под името 
Дионисий Аеропагит основал в езотеричната школа на Павел в Атина 
това обучение, от което произлезе цялата последваща мъдрост и обу- 
чение. 
Това са двата най-важни пътя на езотеричното ученичество на Запад. 
Всичко, което е свързано с нашата култура и животът, който водим и 
трябва да водим, всичко това се извисява и възкачва по принципа на 
посвещение на християнското и розенкройцерско ученичество. Чистото 
християнство е малко тежко за сегашния човек, и по тази причина, чове-
ка е принуден да живее в условията на нашето време беше въведен ро-
зенкройцерския път. Онзи, който желае да върви по стария, чисто хрис-
тиянски път през съвременния живот, трябва да  има възможността по 
някое време да се отдели от външния живот, за да може в последствие 
по-интензивно да навлезе в този живот. по розенкройцерския път може 
да върви всеки, каквито и да биха били неговите занимания и сфера на 
живот. 
Да охарактеризираме чисто християнския път. Неговия метод е предпи-
сан от най-дълбоката християнска книга, която най-малко разбират 
представителите на християнското богословие, - Евангелието на Йоан, а 
неговото съдържание ще открием в Апокалипсиса, или Тайното откро- 
вение. 
Евангелието на Йоан е удивителна книга. Тя трябва не просто да се 
прочете, а да се изживее. И тя може да се изживее, ако осъзнаем, че в 
нея се съдържат напътствия за вътрешния живот, които трябва да се из-
пълняват по съответния начин. Християнския път изисква от своя уче-
ник да вижда в Евангелието на Йоан книга за медитация. Принципното 
условие, което в една или друга степен отпада в розенкройцерското 
ученичество, тук се явява най-строга вяра в личността на Христос Исус. 
Необходимо е да има в себе си в по-малка степен възможност да се вяр-
ва в това, че тази висша индивидуалност, този предводител на огнените 
духове от слънчевата епоха физически се въплътил в лицето на Исус от 
Назарет, че това беше не "просто човек от Назарет", не индивидуалност 
подобна на Сократ, Платон или Питагор. Трябва да се разбира Неговото 
принципно различие от всички останали. Онзи, който желае да върви по  
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чисто християнския път на ученичеството, трябва да признава в Него 
единственият по своя природа Богочовек, в противен случай няма да 
има вярно основано чувство, което би пробудило душата. за това трябва 
действително да се вярва в първите думи в Евангелието на Йоан: "В на-
чалото бе Словото, и Словото беше у Бог, и Словото беше Бог" - и т.н. 
до думите "И словото стана плът и обитаваше с нас". Т.е., този дух, кой-
то беше повелител на огнените духове, който беше свързан с преобразя-
ване на Земята, Той действително живя с нас в плътска обвивка. Това 
трябва да се признае. Този, който не може да направи това, по-добре да 
предпочете другия път на ученичеството. Но този, който съблюдава това 
принципно условие и седмици, месеци, всяка сутрин медитивно извиква 
в своята душа думите от Евангелието на Йоан до мястото, където е каза-
но "изпълнено с благодат и истина", при това не толкова разбирайки ги, 
а и живеейки в тях, за него тези думи стават сила пробуждаща душата. 
Тъй като това не са обикновени думи, а пробуждаща сила, които извик-
ват от душата друга сила. Само ученикът трябва да има търпение да из-
виква тези думи в душата си постоянно, всеки ден. Тогава силите необ-
ходими за християнското ученичество, се развиват чрез пробуждане на 
съвършенно определени чувства. Християнският път е по-скоро вътре-
шен път, до които в розенкройцерското ученичество усещането се възп-
ламенява във външния свят. 
Християнският път е път на развитие на чувствата. Седем степени на 
чувствата се пробуждат за живот. Към това се добавят лично и са пред-
назначени за определения характер. Обаче във всеки случай е необходи-
мо да се преживее 13-та глава на Евангелието на Йоан, да се преживее 
така, както аз сега ще опиша. Учителят казва на ученика: ти трябва да 
развиеш в себе си определени чувства. Представи си как растението из-
раства от почвата. То е над минералната почва, върху която расте, но та-
зи почва му е необходима. То, висшето, не може да се справи без низ- 
шето. И ако би могло растението да мисли, то би казало на земята: макар 
да съм по-висше от теб, аз не мога да съществувам без теб,- и благодар-
но би се навело към нея. Точно по същия начин би трябвало да постъпи 
животното по отношение на растението, понеже без него не би могло да 
съществува, и точно така би трябвало да се отнася човека спрямо живот- 
ното. И когато човекът се издига нагоре, той трябва да каже: никога не 
бих се оказал на сегашната степен, ако не би имало по-низша. И той 
трябва с благодарност да и се поклони, понеже тя е направила възможно 
това, че той сега съществува. Ни едно същество на света не би могло да 
съществува без низшето, на което е длъжно да бъде благодарно. Така и 
Христос не би могъл да съществува без Дванадесетте, и тринадесета гла-
ва от Евангелието на Йоан изобразява всеобхващащото чувство на бла- 
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годарно преклонение пред тях - Той, Висшия, измива краката на своите 
ученици. 
Ако представим това като основно чувство, пробуждащо се в човешката 
душа, ако ученикът седмици или месеци се намира в размисъл съзерца- 
ние, които задълбочават в неговата душа това основно чувство - чувст-
вото за това, с каква благодарност висшият трябва да гледа на низшия, 
даващ му възможност за живот,- тогава се пробужда първото основно 
чувство, което достатъчно е изпитано от човека в онзи момент, когато се 
появяват определените симптоми - един външен признак и едно вътреш-
но видение. Външният признак се състои в това че човек чувства, как 
краката му се измиват с вода, във вътрешното виждане  той сам се явява 
Христос, измиващ краката на Дванадесетте. Това е първата степен сте-
пента измиване на краката. Това не е само историческо събитие - всеки 
може да изживее събитията от 13-та глава от Евангелието на Йоан. Това 
е външен симптоматичен израз на това, че човек се е издигнал толкова 
високо в своя свят на чувствата, за да изживее това, и той не може да се 
издигне толкова високо в своя свят на чувствата, ако не се появи този 
симптом. 
Втората степен - бичуването - преминава, вглъбявайки се в това, което 
чувства човек, когато от всички страни върху него се стоварват болка и 
бичуващи удари на живота. Човек трябва да устои, да събере сила пред 
лицето на всички жизнени страдания и да ги понесе. Това е второто ос-
новно чувство, което е нужно да се изпита. Външното чувство, което му 
съответства,- то безпокойство, потръпване на всички части на външното 
тяло, а много по-вътрешният му израз е това, че човек вижда как го би-
чуват - отначало по време на сън, по-късно като видение. 
След нея следва трета степен - полагане на трънения венец. За да може 
да се премине, са необходими седмици, месеци в усещане на това, което 
чувства човек, когато е принуден не само да търпи болката и страдани-
ето от живота, но и да вижда, как най-святото - неговата духовна същ-
ност - се обсипва с насмешки и издевателство. Тук също трябва да се 
роптае, а ученикът е длъжен да разбере това, че той трябва да устои на 
всичко. Необходимо е, за да може развитието на неговата вътрешна сила 
да позволи на този човек без потръпване да понесе подигравките и 
издевателствата. Каквото и да заплашва да унищожи неговата душа, той 
държи главата си изправена! Тогава във вътрешното астрално виждане 
му се явява, че той самият е увенчан с трънен венец, и в същото време 
чувства външната болка. Това е признак, че той достатъчно се е придви-
жил в развитието на своя свят на чувствата, за да придобие такъв опит. 
Четвъртата степен - разпятието. Тук ученикът отново трябва да развие в 
себе си съвършенно определено чувство. Сега човек отъждествява тя- 
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лото си със своя "Аз". този който иска да премине през християнското 
посвещение, трябва да привикне да носи тялото си по света така, както 
носят страничен предмет, например маса. Тялото за такъв човек трябва 
да стане чуждо. Като нещо чуждо, странично изграждане той го носи 
към вратата или го изнася зад вратата. Ако човек достатъчно се  е израс-
нал по отношение на това основно чувство, в него се появява това, което 
се нарича /белези/ стигматами. По кожата се появяват червени белези на 
определени места, така че той може да пресъздаде раните на Христос по 
дланите на ръцете му, стъпалата и дясната страна на гърдите. Ако човек 
с топлината на своите чувства може да извика в себе си тези /белези/ 
стигмати - външен признак,- то настъпва и вътрешен, астрален факт - са-
мият човек се усеща като разпънат. 
Петата степен - е мистичната смърт. Човекът литва нагоре, приближа-
вайки се до чувството на собствената си съпричастност към целия свят, 
отколкото пръстите на ръката. Човек усеща себе си внедрен в целия ос-
танал свят, принадлежащ към него. След това то изживява чувство, като 
че ли всичко около него тъмнее, сякаш го обгръща черен мрак, сякаш се 
спуска някаква завеса. През това време стремящият се към християнст-
вото посвещение, познава всички страдания и мъка,, всичкото зло и 
всички нещастия, които са присъщи на земните твари. Това е слизане в 
ада, което трябва да изживее всеки. После настъпва нещо такова, като 
чели се разкъсва тази завеса, и човек може да погледне тогава в духов-
ните светове. Това се нарича разкъсване на завесата. 
Шестата степен - полагане в гроба и възкресение. Ако човек я достигне, 
той може да каже: аз привикнах да виждам тялото си като страничен 
предмет, но сега виждам и това, че всичко в този свят е толкова близко 
до мен, както и моето тяло, което се състои нали от същите тези веще- 
ства. Всяко цвете, всеки камък са ми близки също така, както моето тя- 
ло. Тогава човекът се оказва погребан в планета Земя. Тази степен за-
дължително е свързана с един нов живот, в чувството на единение с дъл-
бочината на душата на планетата, с Душата на Христос, казваща: тези, 
които ядат Моя хляб, тъпчат Ме, газят Ме с краката си. 
Седмата степен - възнесение - не може да се описва. Трябва да се прите-
жава душа, която мисли вече не само с помощта на мозъка. За да се усе-
ти това, което претърпява човек при възнесението, трябва да има такава 
душа, която може да изпита това чувство. 
Преминаване през състоянието, изпълнено със смирена саможертва, със-
тавя същността на християнското посвещение. Онзи, който сериозно 
преминава през тях, възкръсва в духовните светове. Не на всеки е даде-
но това в наше време. За това е необходим друг метод, водещ към вис-
шите светове. Това е метода на розенкройцерството. 
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Аз искам да посоча седем члена, съставляващи картината на това, което 
се намира в пределите на това ученичество. Нещо от това вече е описано 
в списанието "Носещият светлина и Гнозис", нещо може да бъде преда-
дено само в процеса на обучение, от човек на човек, но все пак е нужно 
да си съставим представа за това, какво дава това ученичество на човек. 
В него също съществуват седем степени, но те не следват една след дру-
га - много зависи от индивидуалността на ученика: учителят съобщава 
на ученика това, което е необходимо на този ученик; към това се добавя 
и друго, неподдаващо се на външно разглеждане. 
Седемте степени тук са следните: 

1. Изучаване 
2. Имагинативно познание 
3. Инспиративно познание, или четене на окултни писма 
4. Изготвя камъка на мъдрите 
5. Съответствие между макрокосмос и микрокосмос 
6. Вживяване в макрокосмоса 
7. Блаженство в Бога 

Изучаване в розенкройцерски смисъл - това е умението да се вглъбяваш 
в такова идейно съдържание, което е взето не от физическата реалност, а 
от реалността на висшите светове; това е, което се нарича живот в чисто 
мислене. По-голямата част от философите днес отричат това, те казват, 
че във всяка идея трябва все пак нещо да остане от чувственото възприя- 
тие. Но това не е вярно, понеже човекът не може, например, да види ис-
тински кръг. Кръгът трябва да се вижда духовно, на дъската това е само 
струпване на малки чертички тебешир. Истинския кръг може да се види 
само в тези случаи, ако се откажем от всякакви примери, от външната 
реалност. Така, в математиката мисленето се явява свръхсетивно. Но и в 
другите неща от този свят трябва да се учим да мислим свръхсетивно, и 
такъв начин на мислене посветените винаги са имали по отношение със-
тава на човека. Теософията на розенкройцерите е такова свръхсетивно 
познание, и нейното изучаване, с което с вас сега се занимаваме, е пър-
вата степен на истинското розенкройцерско ученичество. Аз чета теосо-
фията на розенкройцерите не по някаква външна причина, а за това, че 
тя е първата степен от розенкройцерското посвещение. 
Хората, както изглежда, често мислят, че е излишно да се говори за 
принципите на човешката природа или за еволюцията на човечеството, 
или за различното развитие на планетите. Тези хора биха предпочели да 
усвоят красивите чувства, а да се учат сериозна те не искат. Но колкото 
и прекрасни чувства да е усвоила душата, не е възможно само чрез тях 
да се издигнеш във висшите светове. Теософията на розенкройцерите 
желае да не възбужда чувствата, а да прави така, че чувствата сами да  
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зазвучат под въздействието на великите факти, почерпени от духовния 
свят, когато розенкройцерът връхлита върху хората със своите чувства, 
той усеща някакво безсрамие. Розенкройцерът води хората в процеса на 
създаване на човечеството и очаква, че чувствата след това ще възник-
нат от само себе си. Той извежда пред хората планетата блуждаеща в 
космоса и когато душата прочувства такива факти, нейните усещания 
ще бъдат дълбоко обхванати от това. Празни разговори са, когато заявя- 
ват, че е необходимо да се обръщаме непосредствено към чувството. То- 
ва е само от леност. Розенкройцерската теософия говори с езика на фак- 
тите, и когато след това такива идеи се вливат в чувствата и ги покоря- 
ват, то това е верния път. Само това, което човек усеща, изхождайки от 
самия себе си, може да му донесе блаженство. Розенкройцерът прибягва 
към беседи за космическите явления, понеже това е най-безличния  на-
чин на обучение. Изобщо е важно, кой стои пред вас, защото вас трябва 
да ви вълнува не само личността, а това, което ви предава тази личност 
от фактите за сътворението на света. За това розенкройцерското учени-
чество изключва  непосредственото почитане на учителя. Учителят не 
претендира за това, на него това не му е нужно. Той говори на ученика 
за това, което съществува и без него, без учителя. 
Онзи, който желае по-нататък да прониква във висшите светове, трябва 
да приучи себе си към това мислене, което извежда една мисъл от друга. 
Такова мислене е развито в моята "Философия на свободата" и в "Исти- 
на и наука". Тези книги са написани не така, че може да вземе някаква 
мисъл и да се постави на друго място,- те са създадени подобно живия 
организъм, една мисъл в тях произтича от друга. Тези книги нямат отно-
шение към този, който ги е написал. Авторът се отдава на волята на 
мислите, които се изработват в него, в онзи точен вид, в който те сами се 
разчленяват. 
По този начин, изучаването е за този, който желае елементарно да пре-
мине този курс, запознавайки се с елементарните факти на духовната 
наука. Но за този, който желае да се издигне по-нагоре, е това задълбо-
чаване в изграждане на мисли, където една мисъл израства от другата. 
Втората степен - имагинативното познание, т.е. познание, което се при-
съединява към това, което е предадено на човек в процеса на изучаване 
чрез мислене. Това е основата, която трябва да бъде развита с помощта 
на личното имагинативно познание. Ако вие си изясните това, за което 
аз ви говорих в последната лекция, то в ехото вие ще почувствувате отз-
вука на процесите, които са били най-обикновени за Сатурн. Има въз-
можност да се вижда всичко, което се намира около нас, образ на външ-
ната душевност. Хората вървят по Земята, и Земята за тях - е конгломе-
рат от скали и камъни. Но човекът трябва да се научи да разбира, че  
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всичко около него е истинско физическо изразяване на духа на Земята. 
Както в тялото има душа, така и планетата Земя се явява външен израз 
на присъщия и дух. Когато хората ще започнат да гледат на Земята както 
на човека с тяло и душа, само тогава те ще разберат това, което е имал в 
предвид Гьоте, когато е казвал: "Само символ - всичко е тленно". Ако по 
лицето на човек се стича сълза, вие няма да започнете да изчислявате по 
законите на физиката, бързо или бавно те се стичат: вие виждате в нея 
израз на вътрешна душевна печал, точно както усмивката се изразява 
вътрешно душевно веселие. Ученикът трябва да се извиси до такова от- 
ношение, за да върви по ливадата и да вижда във всяко двете външния 
израз на някакво живо същество, изражение на вътрешния дух на Зе- 
мята. Някои цветя ще бъдат за него тогава като  капещи сълзи, а други 
мимика на духа на Земята. Всеки камък, всяко растение, всяко цвете, 
всичко ще бъде за него външен израз изражение на духа на Земята. Не- 
говото олицетворение, което говори с човек. И всичко преходно ще ста-
не за този човек подобие на изразеното вечно в него.  
Така трябва да се чувства търсещият Граала и розенкройцерът. Казват 
му: Погледни на чашката на цветето, която приема в себе си слънчевия 
лъч. Той пробужда чисти плодоносни сили, които дремят в това расте- 
ние. За това слънчевият лъч се нарича "свещено копие на Любовта": 
Погледни сега човека. той е по-висш от растението. Вътре в него - също 
има органи, но това, което в растението е съвършенно чисто и целомъд- 
рено, в човека е проникнато от нецеломъдрени желания и похот. Бъде- 
щето човешко развитие се състои в това, че човекът отново чисто и це-
ломъдрено ще създава в света себеподобни с помощта на словото, с по-
мощта на различен орган, който ще стане негов преобразен орган на раз- 
множение. Девствено и непорочно - като цветето, без влечение и стра- 
сти, ще се издига срещу да посрещне свещеното копие на Любовта  ще 
се използва нов орган духовния на мъдростта, и той ще оплодява човека 
за създаване на себеподобно същество. Този орган ще бъде ларинксът. 
Ученикът, търсачът на Граала посочват: растението на своята нисша сте-
пен на развитие притежава тази целомъдрена чашка, която изгубил чове- 
ка. Човекът в своето развитие се е впуснал в нецеломъдрена похот. От 
одухотворения слънчев лъч той ще може да възстанови отново тази 
чаша. В целомъдрие той трябва да развие в себе си това, че да създаде 
Светия Граал на бъдещето. 
Така ученикът обръща своя поглед към великия идеал. Това, което се 
случва бавно, с развитие на човечеството, посветеният изживява по-
рано. Той ни показва еволюцията на човечеството в образи, и тези обра-
зи въздействат не така, като абстрактни понятия, които създава сегашна-
та епоха на материализма. Ако вие си представите това развитие в та- 
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кива възвисени и могъщи образи, като Граала, то въздействието ще бъде 
напълно различно, от обикновеното познание, неспособно да оказва дъл-
боко влияние върху вашия организъм. Въздействието на имагинативно-
то познание се спуска до етерното тяло и чрез него влияе върху кръвта, 
която става посредник, преобразяваща организма. Човекът все повече 
придобива способността посредством етерното си тяло да работи над 
своя организъм. Всяко имагинативно познание, изхождащо от истината, 
едновременно се явява изцеляващо и укрепващо, то оздравява кръвта в 
нейния кръговрат. Имагинативното познание е най-добрият възпитател, 
само ако човекът притежава достатъчната сила и самоотверженост, за да 
може то да влияе върху него. 
Трета степан - четене на окултното писмо. Това означава да се виждат 
не просто отделните образи, за да подложиш себе си на въздействието 
на тези разнообразни образи. В резултат възниква това, което се нарича 
окултно писмо. Човек се учи с помощта на имагинация да подрежда си-
ловите линии които творчески проникват света създавайки от тях опре-
делени фигури и цветни форми. Човекът се учи да усеща тази вътрешна 
връзка, която е изразена в тези фигури. Това въздейства като звук, като 
хармония на сферите, понеже тези фигури са създадени по образа на 
действителни отношения, съществуващи в света. Нашето писмо е пос-
ледната упадъчна реликва на това древно окултно писмо и е създадено 
по негово подобие. 
Към четвъртата степен - "изработване камък от мъдрите" -, човек дости- 
га, упражнявайки се в дихателния процес. Ако човек диша, както му 
предписва този естествен процес, то за да може да диша, на него е необ-
ходимо растение. Ако не би имало растение, човек не би могъл да 
живее, понеже растението му дава кислород и усвоява въглерода, който 
човекът издишва. От този въглерод растението изгражда своя организъм 
и отделя кислород, така че благодарение на растителния свят кислоро-
дът непрекъснато се възражда за хората. Човечеството не би успяло да 
съществува само по себе си - изключете растителния свят и хората скоро 
ще умрат. Вие виждате какъв кръговрат има тук: вие дишате кислорода, 
който издишват растенията. Вие издишвате въглерод, който се вдишва 
от растението и от който то изгражда своето тяло. така растението е при-
общено към мен, то е инструмент за съхранение на моя живот. Това, че 
растението изгражда своето тяло от въглерода, вие можете да видите в 
каменните въглища, понеже не са нещо друго от трупове на растения. 
Изминавайки пътя на розенкройцерското ученичество, човекът се учи по 
определен начин да хармонизира своя дихателен процес и посредством 
това да се създаде орган, способен да превръща въглерода в кислород 
вътре в самия човек. Това, което сега извършва растението извън човека,  
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в последствие ще се извършва от един бъдещ орган, който ученикът сега 
вече в самия себе си. Този орган се създава бавно. Но благодарение на 
правилния процес на дишане човекът ще има вътре в себе си истински 
инструмент за създаване на кислород. Сега човек по природа е минера- 
лен, по-късно той ще стане по същност еднакъв с растението. Задържай- 
ки в себе си въглерода, той на тази основа ще изгражда своето тяло. за 
това в последствие неговото тяло ще стане много приличащо на расте- 
ние, тогава той ще може да се слее със свещеното копие на Любовта. 
Цялото човечество тогава ще притежава съзнанието, което сега се при-
добива от посветения, издигайки се във висшите светове. Това се нарича 
преобразяване на човешката субстанция в такава, за чиято основа ще 
служи самият въглерод. Това е и алхимията, водеща към това, че чове-
кът ще изгражда своето тяло така, както това прави сега растението. 
Това се нарича изработване "камъка на мъдрите", а въглищата са негов 
външен символ. Но само тогава въглищата ще станат "философски ка- 
мък", когато човекът се научи сам да го произвежда слагайки в ред регу-
лирайки своя дихателен процес. Учението за това може да се предава са-
мо от човек на човек, то е обвито в дълбока тайна, и само след като уче-
никът напълно се изчисти, той ще успее да възприема тази мистерия. 
Ако тази тайна  би разгласена днес, то хората в своя егоизъм ще започ-
нат да задоволяват с помощта на тази висша тайна своите най-ниски 
потребности. 
Петата степен - съответствие между макрокосмоса и микрокосмоса. Ако 
ние проследим създаването на човечеството, то ще видим: това, което се 
намира вътре в човека, постепенно се вграждало отвън, както сега растат 
гъбите. Всичко, което днес е заключено в границите на човешката кожа 
някога се намирало отвън. Човешкото тяло, сякаш от късчета, е съставе-
но с това, което се простирало навън. Всеки член на вашето физическо, 
етерно и астрално тяло се е намирал някъде във външния свят. Това е 
макрокосмос в микрокосмос. Нали и самата душа е била извън нас, в Бо- 
жественото. Това, което е в нас, съответства на определени неща отвън, 
и ние трябва да узнаем, какво е истинското съответствие на това, което 
се намира в нас. 
Вие вече знаете за мястото на челото, над горната част на носа; то се 
явява израз на нещо определено, което някога е било извън човека, а по- 
сле е влязло вътре в него. Ако вие медитивно вникнете в този орган, ако 
се потопите в него, то няма да бъде просто размисъл върху тази точка от 
вашето тяло; вие ще узнаете по този начин съответстващата и част във 
външния свят. Също и ларинкса, и силите, които са го изградили, вие ще 
познаете по такъв път. Вие ще познаете макрокосмоса "потопявайки се" 
в своето собствено тяло. 
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Това не е самокопание /самовглъбяване/- нямам речник. Вие не трябва 
да казвате: вътре е Бог и аз Го търся! Вие ще намерите тогава само мал-
кия човек, който вие сте прекомерно сте увеличили в Бог. Този, който 
говори само за такова самокопание /самовглъбяване/, никога няма да 
достигне до истинското познание. Да се стигне до него по пътя на розен-
кройцерската теософия не е толкова лесно и изисква конкретна работа. 
Светът е в плен на красотата и величието. Необходимо е да се вглъбиш в 
него, трябва да познаеш Бога и в самия себе си, а после Бог ще се познае 
и в неговата цялост. Светът е подобен на книга. В творенията ние виж-
даме от начало до край; тогава ние ще успеем да прочетем от началото 
до края книгата на макрокосмоса и книгата на микрокосмоса. И в това 
веч не е просто разбиране, това се изразява в чувствата, това съединява 
и споява човека с целия свят, и той започва да възприема всички неща 
като израз на божествения дух на Земята. Ако човек се издигне до тук, 
той действа самостоятелно, изхождайки от волята на целия космос. Това 
е блаженство в Бога. 
Ако ние сме способни да мислим по този начин, то ние вървим по пътя 
на розенкройцерството. Християнското ученичество по скоро е изграде-
но върху чувствата, образуващо се вътре, розенкройцерското - ни подла-
га на въздействието на това, което се простира във физическата реалност 
като Божественост на Земята, така, че това да намери отзвук в нашето 
усещане. Това са двата пътя, по който всеки може да върви. Ако вие ми- 
слите като съвременен човек, то можете да вървите по пътя на розен- 
кройцерството, колкото и научни да бъдат вашите възгледи. Съвремен- 
ната наука дори ще ви помогне, ако създаването на световете вие ще 
проследявате не само по букви, но и ще започнете да ги търсите в това, 
което се намира зад тези букви; точно така, както в книгата не просто 
виждате буквите, но и прочитате от тях смисъл. Вие трябва да търсите 
зад науката духът, и тогава науката ще стане за вас само букви за духа. 
Всичко това не обхваща изцяло розенкройцерството, това са само ука- 
зания, даващи някаква представа за това, какво може да се намери в тази 
система. Това е път за съвременния човек, той го прави способен да вли-
яе на бъдещето. Това са само елементарни стъпки, характеризиращи 
пътя. Ние получаваме представа за това, как с помощта на розенкрой- 
церския метод може лично да се проникне във висшите тайни. Духовна- 
та наука е необходима на човека за неговия по-нататъшен прогрес. Това, 
което трябва да се случи за преобразяване на човечеството, трябва да бъ-
де обусловено от самите хора. Който в сегашното си въплъщение възп-
риема истината, в следващото сам ще си създаде външна форма за по-
дълбоки истини. 
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Така това, за което говорихме в този курс, се съединява в едно цяло. 
Това е инструмент за създаване на културата на бъдещето. Казано точно 
е необходимо да се учи днес, понеже човекът на бъдещето се нуждае от 
тези учения, те трябва да бъдат включени в хода на развитие на чове- 
чеството. Всеки, който не желае да възприема тази истина за бъдещето, 
живее за чужда сметка. Но този, който я възприема, живее за другите, 
дори ако първоначално него го влече към тази истина егоистичната тъга 
по висшите светове. Само Ако пътя е верен, то самият път ще бъде уни-
щожителят на тази тъга и най-добрия създател на саможертвеността. 
Човечеството се нуждае сега от окултното развитие, и такова развитие 
трябва да му бъде внедрено. Сериозно, истинско, вървящо от предмет 
към предмет стремеж към истината - само той води към истинското 
братство, това е велик вълшебник, обединяващ човечеството. Този стре-
меж трябва да служи като средство за достигане на великата крайна цел 
на човечеството - неговото единство, и тази цел ние ще достигнем, ако 
образуваме в самите себе си най-благодарен и прекрасен образ, понеже 
от това средство зависи изцелението на човечеството. 
И така, Духовната наука за нас не е само велик идеал, а сила, с която ние 
се изпълваме, и от тази сила към нас идва познанието. Духовната наука 
ще придобива все по-голяма популярност, тя ще прониква всички рели-
гиозни и практически сфери на живота както великия закон на битието 
пронизва всички същества. Тя е фактор за развитие на човечеството. 
То този смисъл ние показахме тук теософията на розенкройцерите. Ако 
тя бъде разбрана - не само абстрактно, а така, че благодарение на нея 
чрез чувството към хората да дойде знание,- тогава тя може да оказва 
пряко влияние върху живота. Ако тези знания се предават на всички на-
ши чувства: от главата към сърцето, а от там - в ръцете, във всички наши 
действия и цялото творчество,- ни сме разбрали основата на Духовната 
наука. Тогава ние сме осъзнали великата културна задача, изпълнението 
на която е оставено в нашите ръце, и тогава от тези знания ще се развият 
и чувства, които на ленивият му се иска да би ги развил, разбира се, без 
всякакви преходни стадии. 
Теософията на розенкройцерите не желае да се облива с чувства, тя иска 
да ви разкрие духовните факти. Човек трябва да участва в тази работа, 
възприемане на фактите в тяхното описание, трябва да го пробужда към 
действие, с тяхна помощ той трябва да открие в себе си източника на 
усещанията. В този смисъл розенкройцерската теософия трябва да стане 
могъщ импулс за света на чувствата, но едновременно да бъде и такава, 
че непосредствено да ни въвежда в кръга на фактите на свръхсетивните 
възприятия, в началото развивайки ги, осмислящо, във формата на  
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разум, а след това извеждайки търсещия във висшите светове. Такъв 
смисъл беше вложен в тези лекции. 
 
ЗА НЕДРАТА НА ЗЕМЯТА 
От лекциите в Щутгарт 4. 9. 1906 г. 
Скъпи приятели! И така, ние се запознахме с различните методи на уче- 
ничеството, и сега в заключение на моите лекции аз искам да ви предс-
тавя взаимовръзката съществуваща между човека и цялата Земя, за да 
разберете, как човекът е свързан с всичко това, което става около него 
на Земята. 
Аз ви описах развитието на човека, как той може да става същество от 
все по-висш порядък. Човечеството като цяло може да достигне в хода 
на своето развитие това, което е в състояние да достигне за себе си с по-
мощта на окултната подготовка, всеки човек поотделно. И ето, докато 
човекът и човечеството се развива по този начин, какво става през това 
време със Земята? Нали за окултистът Земята не е това, които. Се явява 
за обикновения геолог или учен, виждащ в нея само някакво огромно 
безжизнено кълбо, което отвътре изглежда примерно по същия начин 
както и отвън,- нима веществата които се намират отвътре не са в течно 
състояние. И не е много ясно, как това мъртво кълбо може да създава 
всякакви род вещества. 
Ние знаем, че нашата Земя извършва напълно определени събития, оказ-
ващи дълбоко въздействие върху съдбата на много същества. Все пак 
съвременното естествознание разглежда дадените явления извън всякак-
ва връзка с тези съдби. Така например, земетресенията и изригването на 
вулканите влияят върху съдбите на стотици и хиляди хора. Или тук ня-
каква роля човешката воля, или това е случайност? Има ли место мърт-
вия закон, сляпата ярост на природата, или има някаква връзка между 
такива явления и волята на човека? Какво може да се каже за човека, 
който загива при земетресение? Какво ще каже окултистът за недрата на 
Земята. 
Тайното учение през всички времена е твърдяло за вътрешното устройс-
тво на Земята следното. Ние трябва да си представяме Земята състояща 
се от редица слоеве, които, всъщност, не са отделни с ясна граница, как-
то при луковицата, а меко преминават един в друг. Най-горният слой, 
минералната маса, се отнася към вътрешното, както черупката към 
яйцето. Този горен слой се нарича минерална Земя. Под него се показва 
нещо, което не може да се сравни с никое вещество на Земята, и то се 
нарича течна Земя. Но тук се има в предвид не просто течност, понеже 
нашите течности също имат специфични свойства. Това вещество започ-
ва да придобива тук духовни качества, състоящо се в това, че при  



 124

 
съприкосновението му с нещо живото тутакси прогонва, унищожава то-
зи живот. Окултистът може да изследва този слой, занимавайки се един-
ствено с концентрация. 
Третия слой - е въздушна Земя, това е вещество унищожаващо усеща- 
нията. Ако то, например, влезе в съприкосновение с болка, то я превръ-
ща в радост и обратно. Усещането, така да се каже, се погасява във вида 
в който е, подобно на това както втория слой погасява живота. 
Четвъртия слой - е водната Земя, или Земята на формите. Този слой се 
състои от сили, които по материален начин създават от всяка вещ това, 
което в Девакан става духовно. Там ние имаме негативи на физическите 
предмети; тук, например, бил унищожен куба, но би възникнал негов 
негатив. Формата, така да се каже, се превръща в своя противополож- 
ност, всички свойства излизат навън, а пространството, което е заемал 
кубът остава празна. 
Петия слой - е плодоносна Земя. Това вещество е изпълнено с излъчващ 
енергия на растеж. Всяка негова частица тутакси израства, разраства се 
като гъба, увеличават се размерите, и да се спре нейния растеж могат са-
мо горните слоеве. Тя служи на формите от предидущия слой като сто-
ящ за тя живот. 
Шестия слой - е огнената Земя. Това вещество притежава като такова 
усещане и воля. То усеща болката, то би закрещяло, ако бяха го настъ- 
пили. То, така да се каже, се състои изцяло от страсти. 
Седми слой - земно огледало, отразител на Земята. Този слой е получил 
името си от това, че неговото вещество, ако се съсредоточиш върху не- 
го, превръща всички земни свойства в тяхната противоположност. Ако 
се освободи от всичко, което лежи по-горе, а духовно се погледне право 
върху този слой и си представим, например, нещо зелено, то зеленото 
ще се окаже червено. Всеки цвят се представя във вид на допълнителен 
цвят. Става полярно отражение, отражение в своята противоположност. 
Тъгата би се превърнала от този слой в радост. 
Осми слой - отпечатване. Пред онзи, който се съсредоточи върху него с 
прилагане на окултно развита сила, ще се появи нещо напълно необи- 
чайно. Например, растението там ще се превърне в безкрайно множест-
во елементали, и също и също ще се случи със всеки предмет. Силата, 
която се излъчва на повърхността на Земята от този слой, има вина за 
това, че изобщо на земята съществува вражда и дисхармония. Хората 
трябва да действат хармонично, за да преодоляват разделящата сили на 
този слой. Тази сила и беше заложена в Земята, за да могат хората са-
мостоятелно да установяват хармонията. Тук се подготвя и организира в 
своята си същност всичкото зло. Инициатор на раздора така са устроени, 
че върху тях този слой оказва особенно въздействие. Това се знае от  
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всеки, който е писал, основавайки се на окултното знание. В своята 
"Божествена комедия" Данте описва този слой в образа на Каин. От тук - 
и кавгата между братята: Каин и Авел. Този слой внася в света самата 
субстанция на злото. 
Деветия слой - сърцевината на Земята. Субстанцията на този слой е 
такава, че под нейно влияние в света възниква черна магия. От тук про-
изхожда силата на духовното зло. 
От горе казаното ние можем да заключим, че човек има отношение към 
всички тези слоеве, доколкото те постоянно излъчват своята сила. Хора-
та се намират под въздействието на тези слоеве и трябва непрекъснато 
да преодоляват техните сили. Когато хората на Земята някога  ще могат 
сами да излъчват живот, когато ще издишват животворни вещества, те 
ще предопределят огнената Земя. Когато с невъзмутимо те духовно пре-
определят болката, и т.н. Когато победи единодушието, ще бъде победен 
този отпечатък. По този начин еволюцията на човека означава преобра-
зуване на земните недра. В началото тялото на Земята е възпрепятствало 
всичко, което се е развивало. В края, цялата Земя, преобразена от силата 
на човека, ще имаме одухотворена Земя. Човекът ще съобразява със 
Земята своята същност. 
Случва се, субстанция на огнената Земя да се възмути. Подстрекавана от 
човешките страсти, тя прониква през плодоносната Земя, излиза по ка-
налите на горния слой и дори се влива в твърдата Земя, стеснява я,- ста-
ва земетресение. Ако тази страст на огнения слой изтласква нагоре вът-
решно вещество на Земята - възниква вулкан. През лемурийската епоха 
горния слой е бил още много мек, а огнения слой се е намирал значител-
но по-нагоре от сега. Ето така, съществува връзка между човешката 
страст и страстното вещество на този слой. И ако човекът е много зъл, 
той усилва тази страст. Така се случило в края  на лемурийската епоха. 
Лемуриецът със своята страст направил огнената Земя много страстна 
/метежна/ и с това погубил целия Лемурийски континент. И причината 
за тази гибел не може да се намери никъде, освен в това, което сам пов-
дигнал от Земята на повърхността. Днес слоевете са твърди и здрави, но 
човешките страсти както преди са свързани със слоя на страстите в зем-
ните недра, събирането на много зли страсти и сили, както и по-рано 
предизвикват земетресение и изригване на вулкани. 
Това, как човекът, неговата съдба и воля са свързани с това, което се 
случва, ние можем да разгледаме с два примера, действително изследва-
не по окултен път. Изясни се, че хората, загинали по време на едно земе- 
тресение, стават в следващото въплъщение спиритуални, духовни хора. 
Те били толкова развити, че бил необходимо един такъв удар, за да ви-
дят земната тленност. И в Девакан това се оказва толкова сериозно  
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влияние, че в следващия живот те усвоили, че материята е немощна, а 
духа побеждава. Не всички разбирали това, но много от тях живеят днес 
и принадлежат към различни спиритуални, теософски движения.   
 Друг пример. Били изследвани хора, чиито раждане съвпада със земет-
ресение или изригване на вулкан. Изясни се един забележителен факт, 
че всички те станаха убедени материалисти. Причината бе не в земетре- 
сението, не в изригването на вулкана; работата е в това, че множество 
материално настроени души готови да се родят, влизат с помощта на 
своята астрална воля във физическия свят и освобождават сили на огне-
ния слой, които след това, когато те се появяват на света, тресели Зе- 
мята. 
Така е свързана волята на човека с това, което се случва на Земята. Чове- 
кът едновременно със самия себе си преобразява мястото, където живее. 
Одухотворявайки самият себе си - той одухотворява Земята. Някога, на 
следващата планета, той ще благодари на тази Земя за своята собствена 
творческа сила. Във всеки един миг, когато ние мислим и усещаме, ние 
вземаме участие в строителството великото здание на Земя. Водачите на 
човечеството виждат тези взаимовръзки и се стремят да приобщят чове-
чеството такива сили, които биха въздействали развиващо. Едно от пос-
ледните такива движения е теософското. То е длъжно да внесе хармония 
и равновесие в дълбочините на душата. който поставя своето мнение 
над любовта, опърничавост над съгласието, той още не е разбрал до край 
теософската идея. Умонастроението за любов трябва да въздейства и 
върху мненията на хората. Който окултно се развива, той по естествен 
начин се учи на това, иначе няма да се придвижи напред. Такъв човек 
изобщо се отказва от собствено мнение и желае да бъде само оръдие на 
обективната истина, която изхожда от духа и се разлива по света като 
единствена велика истина, и колкото повече човек се прониква със само-
отверженост и става рупор за тази велика истина, толкова по-малко той 
придава значение на личното мнение, толкова повече той изявява истин-
ското теософско настроение. Днес това е извънредно трудно. Но теософ-
ското учение самото е помирител. Когато ние идваме за да живеем спо-
ред това учение, то създава мир. Но ако ние внесем нещо отвън, тогава 
ние внасяме вражда, и трябва да се стремим към това, че тук тя да ни на-
мери място. 
Така теософското мировозрение трябва да премине в чувство, в нещо 
такова, което аз бих искал да нарека духовен въздух, в който живее тео- 
софията. Вие трябва да имате воля за разбиране, тогава теософията ще 
се рее над събранията като дух на единението, тогава тя ще въздейства и 
на външния свят. 
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