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Рудолф Щайнер

GA 347Средновековната наука е имала достатъчна свобода, 
стига хората да не коментират религиозния живот. 
При нас даже това е потънало в забрава. При нас днес 
човекът във висше учебно заведение е длъжен да бъде 
материалист. Ако той не е материалист, на него гледат 
като на еретик, и ако беше, да кажем, още прието да се 
горят живи хора, такива щяха да ги горят и днес, даже 
във висшите учебни заведения...

В средните векове не е било позволено да се занимаваш 
с духовни въпроси, тъй като това е било предоставено 
на религията. Но хората и днес продължават да действат 
по подобен начин. Те се занимават само с това, което 
се отнася до тялото; те не правят фундаментални 
изследвания, касаещи духовното начало в човека. И 
така, фактически науката с пренебрежение се отнася 
към такива неща, макар те и да съществуват; те не се 
изучават, както следва.

Рудолф Щайнер



Имаме ли например едно меланхолично дете – ако 
някой само външно, не душевно наблюдава детето, ще 
каже: едно меланхолично дете е вътрешно черно, тъмно 
и трябва да го обградим с много живи цветове, жълто 
и червено, да го облечем в светли дрехи, за да събудим 
детето чрез светлите цветове. Не, не е така! Защото 
това упражнява само един вътрешен шок в детето и 
насочва жизнените му сили точно в обратна посока. 
Трябва да обградим меланхоличното, затвореното в 
себе си дете със сини или синьо-виолетови цветове 
и играчки; докато едно вътрешно дейно дете го 
импулсираме, като го обградим със светли цветове. 
Така то поставя собствения си организъм в хармония 
със заобикалящата го среда и оздравява именно чрез 
подвижността и чрез светлите цветове около него 
от това, което в него е може би твърде променливо, 
твърде нервно.

Рудолф Щайнер
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Рудолф Щайнер
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Днес човекът все още се учи да пише. В едно недалечно бъдеще 
човек само ще си спомня, че хората в предишни векове са писали. 
Ще има нещо като механична стенография, която освен това ще се 
пише на машина. Механизиране на живота! Искам само да загатна за 
него чрез един симптом: представете си пика на една култура, в която 
ще се изкопава историческата истина, че някога са съществували 
хора, които са имали ръкописи, така както ние изкопаваме това, което 
сме намерили в египетските храмове. Ще се изравят ръкописи така, 
както ние изравяме паметниците на египтяните. Но ще се появи и 
реакция на душевния живот срещу това. И колкото и да е вярно, че 
нашите ръкописи за бъдещето ще бъдат подобни на йероглифите на 
египтяните за нас, нещо, на което ще се гледа с удивление, толкова 
вярно е и че човешките души също така ще напират да получат отново 
непосредствените откровения на духа. Външният живот ще стане 
повърхностен, обаче вътрешният живот ще си иска дължимото…

Все още съществуват последни остатъци от духовна култура, в 
почерка още се проявява физиономията на душата, обаче скоро следата 
от душевното ще изчезне от външната култура така, както за нас е 
изчезнала египетската култура. Ще говорим за много неща, които за 
нас са все още душевни, като за нещо отдавна отминало. Обаче същата 
уста, която ще известява, че някога е съществувало нещо такова като 
човешки почерк, ще извести, изхождайки от духовното, че Христос 
отново броди жив сред хората в духа. Хората ще трябва да сменят 
духа на чистото мислене с духа на непосредственото виждане, на 
непосредствената емпатия и съпреживяване на Христос, който крачи 
духовно жив редом с всички човешки души.

                                                                                
Рудолф Щайнер
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Подготвителни етапи 
на Мистерията на Голгота

Рудолф Щайнер

Поредица „Просветление“



СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГИТЕ:

1. Рудолф Щайнер,  „Познание за съществото на човека“ (GA 347):

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 2 август 1922 г.
За произхода на езика и говоренето – откритието на Брок. Връзката между говора и лявата слепоочна гънка. Детското езиково развитие. Обучаване на детето на говор 
чрез подражание. Гласни и съгласни. Леворъки и десноръки. Обучение на писане на леворъки деца. Разнообразието от езици по Земята във връзка с местностите и 
въздействието на съзвездията върху тях

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 5 август 1922 г.
Храненето като процес на умъртвяване и повторно оживяване на храната. Хранене с мляко. Магарешкото мляко като най-добър заместител на кърмата. Бели кръвни 
телца и мозъчни клетки. Съзнанието и връзката му с правилното съотношение между бели и червени кръвни телца.Безсъзнание и мозъчна активност по време на сън. 
Дихателният процес и мозъчната дейност. Възприемането на сънищата. Мозъчната активност през деня.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 август 1922 г.
Произход на мислите. Образуването на кристали под въздействието на небесните тела. Формиране на планините. Алпите. Захар и употребата на захар. Диабет. 
Ревматизъм и подагра. Образуване и разтваряне на мозъчния пясък. Инсулт. Болестта не е нищо друго, а нещо, което ние образуваме в себе си прекалено силно. Кафе 
и чай. Ролята на храните, съдържащи азот.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 9 септември 1922 г.
Човекът като тяло, душа и дух. Връзката между смърт и мислене. Животът в белите кръвни телца и в мозъчните клетки. Слабоумие и «размекване на мозъка». 
Умирането на живота в мозъка като предпоставка за мисленето. Причини за възникване на чернодробна недостатъчност – уплътнявания. Черният дроб като възприемащ 
орган. Постоянното обновяване на веществата в човешкото тяло. Образуването на човека в майчината утроба. Сънят на бебето. Мозъкът мисли поради това, че 
умира. Повреденият черен дроб е причината за появява на рак на червата, рак на стомаха, рак на пилора. Претоварването на паметта и бъбречните заболявания. 
Практическият живот като мерило за истинската наука.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 септември 1922 г.
Възприемане и мислене на вътрешните органи. Кърма и краве мляко. Умъртвяване на приеманата храна и последващото ѝ оживяване. Черният дроб като вътрешен 
сетивен орган. Вътрешната мисловна дейност на бъбреците. Уплътняване на мозъка. Диабет. Черният дроб като вътрешно око. Жлъчната секреция. Очите на животните 
като мисловен орган. Двуликият Янус.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 16 септември 1922 г. 
Процесът на хранене, разглеждан физически – материално и душевно. Птиалин, пепсин и трипсин. Усещането на черния дроб. Жлъчна секреция. Нишестето се 
превръща в захар. Белтъкът се разтваря от трипсина до течен белтък. Образуване на алкохол в червата. От мазнините възникват глицерин и мастни киселини. Солите 
си остават соли. За смъртта на Парацелз. Поглъщането на големи количества алкохол. Мигрена. Мозък и ликвор. Основната разлика между човека и животното. Соли 
и фосфор като основни вещества в човешката глава. Сол и мислене, фосфор и воля.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 20 септември 1922 г.
За началото на земните условия (Лемурия). Рядка земна кал и огнен, киселинен въздух. Драконообразни птици, ихтиозаври и плезиозаври. Огнените птици като храна 
за ихтиозаврите и плезиозаврите. Птици, тревопасни животни и мегатерии. Земята е умряло гигантско животно.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23 септември 1922 г.
За началото на земните условия II. Костенурки и крокодили. Животинските лечебни инстинкти. Кислород и въглерод. Растения и гори. Постоянната промяна на 
Земята. Гигантските стриди и техният живот в земната «супа». Земните червеи. Земята като гигантско яйце. Луната като стимулатор на въображението и силите на 
растежа. Мечников препоръчва «Фауст» на Гьоте за здраве. Луната в недрата на Земята. Излизането на Луната и състоянието след това. Запазване на старото лунно 
вещество в потомството на животното и човека.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 27 септември 1922 г.
Ранното земно време. Разположения на Луната преди излизането ѝ от Земята. Произход на мъжките и женските сили и размножаването в периода преди излизането на 
Луната. Слон, листна въшка и фортицела. Слънцето е в основата на оплождането. Съхранение на картофите в ями в земята. Силите за възпроизводство днес идват не от 
преките слънчеви лъчи, а от това, което е останало вътре в Земята и през зимата отново се излъчва обратно. Размножаване чрез резници. Растението получава силите 
за своя растеж от земята. Дъждовни червеи и глисти. Жизнената сила в растенията. Ефектът на Слънцето в растителното и животинско възпроизводство. Влияние 
на Луната върху времето. Спорът между Фехнер и Шлайден за Луната. Времето от еволюцията на Земята, когато Земя, Слънце и Луна са били едно цяло. Опитът на 
Плато. Земята като живо същество.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 30 септември 1922 г.
Адам Кадмон в Лемурия. Някога Земята е била жива човешка глава. Преди Земята се е хранела от мировото пространство. Юлиус Роберт Майер. Слънцето се храни 
с комети. Метеоритите са рушащи се комети. Храненето на Земята от Слънцето. Главата на човешкия ембрион като явно отражение на Земята. Земята някога е била 
зародиш на гигантски човек. Някога цялата Земя е била човек. «Образът на Земята» от Едуард Зюс. Произход на животните. Защо човекът е толкова малък. Всички 
ние произлизаме от един Човек. Великанът Имир. Неправилното тълкуване на Стария Завет. Ликвидирането на старото познание.

2. Рудолф Щайнер,  „Духовни взаимовръзки в изграждането на човешкия организъм“ (GA 218):

ПЪРВА ЧАСТ

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Щутгарт, 9 октомври 1922 г.
Изживявания на човека по време на съня. Основания и значение за дневния живот
Опознаване на «несъзнателното». Сън и сънища. Първият стадий на съня: търсене на духовността, изхождайки от неопределеното себечувстване. Следствия в буд-
ното състояние: поставяне на отделните неща в отношения с общото. Втори стадий: от породения страх чрез разпръсването в отделни същности към проникването с 
планетни сили. Следствия в будното състояние: освежаване на кръвообращението и дишането. Трети стадий: изживяване на констелацията на неподвижните звезди. 
Следствие: възпламеняване на храносмилателните процеси. Връщането на човека през трите стадия към събуждането чрез лунните сили.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Щутгарт, 14 октомври 1922 г. 
За духовно-душевната същност на човека между смъртта и новото раждане
Имагинативно познание на духовно-душевното. Разлика между спомен и изграждаща тялото мъдрост като ретроспективно съзерцание на предрожденната духовно-ду-
шевна същност. Взаимовръзка на човека с Космоса чрез инспирация. Преход от изживяване към откровение на духовния Космос. Стремежът към ново въплъщаване. 
Моралната същност и азът след смъртта, лунна и слънчева сфера. Христовото събитие и неговото значение.



ВТОРА ЧАСТ

Духовни взаимовръзки в изграждането на човешкия организъм

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 20 октомври 1922 г.
Процеси в очите при гледането. Среща на аза и астралното тяло с етерното и физическото тяло. Изграждащи сили в главата, разтварящи сили в бъбречната система. 
Образуване на паметта като процес между бавния втвърдяващ ритъм и бързия разтварящ ритъм. Бъбречният живот като носител на имагинации. Значение на главата 
и нервната система и отношението им към седемгодишните периоди в човешкия живот. Същите ритми в очите. Увреждане на ритмите: детски спазми. Отражение на 
ритмите в статуята «Представителят на човечеството».

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 22 октомври 1922 г.
Същност на външното храносмилане: умъртвяване на етерната и астралната същност в храната. Новооживяване на хранителните вещества чрез човешкото етерно 
тяло и заземяването им чрез кислорода по пътя към сърцето. Астрализиране чрез бъбреците и формиране на органите във взаимодействието с главовата (нервно-се-
тивната) система и азота. Обхващане на цялото от аза с помощта на системата на черния дроб и жлъчката. Далакът като орган на духа-себе във взаимовръзката със 
сярата. Културни и физиологични промени.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 23 октомври 1922 г.
Характеристика на древната светла епоха. Същност на болестта и здравето, отношение на човека към светлината. Болест и лечение през светлата и тъмната епоха. 
Ново отношение днес към светлината: подвижно познание. Христовото събитие и оживяването на мъртвата светлина.

ТРЕТА ЧАСТ

Скритите страни на човешкото съществуване и Христовият импулс

ЛЕКЦИЯ, Хага, 5 ноември 1922 г.
Състоянията на човека в съня и в живота между смъртта и новото раждане. Смяна между сън и будност. Първи стадий на съня – миров страх и копнеж към божестве-
ното. Втори стадий – отражения на движенията на планетите. Трети стадий – отражения на неподвижните звезди, условия преди и след Христос. Живот между смърт 
и ново раждане. Път към новото раждане през планетите и неподвижните звезди. Породеният чрез морални действия втори човек. Значение на Христовото събитие за 
живота на хората след смъртта и след раждането.

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

Изживявания на човешката душа в духовния свят в съня и след смъртта

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Лондон, 12 ноември 1922 г.
Изживяване на духовно-душевната същност на човека по време на сън
Сън. Оставане на религиозното и моралното съзнание във физическото и етерното тяло. Поради това достъп в съня до човешката душа на Ариман като изкусител към 
злото. Изживяване на физическото и етерното тяло преди и след Христос. Съответни лечебни методи. Подготовка на новия земен живот чрез изпадане под влиянието 
на духовните сили на планетите. Луна – определяне на пола, Венера – семейството, Меркурий – народа.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Лондон, 16 ноември 1922 г.
Борба на луциферичните и ариманичните същества за естеството на човека
Природна среда на човека, надсетивна и подсетивна природа. Луциферичните същества на въздуха, които искат да направят човека морален автомат, и ариманичните 
същества в Земята, които искат да го направят постоянно земен. Яхве-Луна като регулатор на инстинктивната природа заедно с меркуриевите и венерините същества 
в борба с Ариман. Съществени въздействия от марсовите, юпитеровите и сатурновите същества върху човека; борбата им срещу луциферичните същества. Болестни 
състояния като спасение от изпадане под влиянието на луциферичните или ариманичните същества. Христовата сила като спасение и изкупление.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Лондон, 19 ноември 1922 г.
Изживяване между смъртта и новото раждане като кармично следствие и изграждане на условията за завръщането в нов земен живот
Разтваряне на етерното тяло след смъртта. Лунни сили като сили на раждането и смъртта; носителите на кармата. Ретроспективно изживяване след смъртта в земната 
преценка и в преценката след смъртта. Пречки при преминаването през планетната сфера поради спомените за земния живот. Христос като помощник. Стремежът 
към нов уравняващ земен живот в световното среднощие. Приемане на кармичното спомняне. Христос-Михаилова дейност; подготвяне на земното тяло за други хора 
в бъдещето.

ПЕТА ЧАСТ

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Лондон, 17 ноември 1922 г. (полупублична)
Екзактно познание за свръхсетивните светове в смисъла на антропософската наука за духа
За точността на душевното изследване. Интензивен живот в чисти мисли: изживяване на времевото тяло. Изживяване след смъртта на образния свят на етерното тяло. 
Постигане на изцяло будното, волево празно съзнание. Непрекъснатост на спомнянето в будност и сън. Живот с отраженията на планетите и звездните светове. Изживя-
ване на бъдещото: живот след смъртта. Обучение на волята, водещо до по-висша степен на съзнанието: идеална магия за изграждането на духовния зародиш за новия 
земен живот. Непосредствено общуване след смъртта на душата със свързаните с нея души.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Лондон, 18 ноември 1922 г. (полупублична)
Христос от гледната точка на антропософията
Задълбочаване чрез познанието на отношението към Христос. Отношение към духовния свят чрез мистерийните учители в древни времена: насочване на мисленето, 
на мантричния стих и знанието за предрожденното битие като основа на културата. Указание относно висшето Слънчево същество като водач след смъртта. Прео-
бразяване чрез Христовото събитие; път към свободата. Значение на антропософския път на познанието. Пътища на посветения и на наивно набожния към Христос. 
Откриване на Христос в самия себе си.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Лондон, 19 ноември 1922 г. (полупублична)
Възпитание и учебни въпроси
Времевото тяло; значение на живота му за жизнените епохи на хората. Видът на душевния живот на децата до седмата им година; значение на живота на възрастните 
за следващото поколение. Развитието на човека във втората му жизнена епоха чрез любовта към учителя и неговите знания, умения и преценки. Несъзнателни въпро-
си относно съдбата, същността на доброто и злото; изисквания на девет-десетгодишното дете към поведението на учителя. Преминаване в моралното възпитание към 
картинното, образното възпитание. Избор на правилния момент за това. Импондерабилно въздействие на учителската личност, изхождаща само от истинското изживя-
ване. Интелектуално схващане на моралното в третия седемгодишен жизнен период: морално свободна личност в изграждането на социалните отношения.

ШЕСТА ЧАСТ

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ, Лондон, 20 ноември 1922 г.
Възпитателско изкуство чрез познание за човека
Познаването на душевността и духовността в детската природа. Въздействие на обкръжението върху изграждането на детския организъм. Значението на подражанието 
и наследствените сили. След смяната на зъбите душевна отдаденост към саморазбиращия се авторитет на възпитателя. Живи понятия чрез реална образност. Писане 
и четене. Отзивчивост към изискванията на детската природа. Педагогическо-дидактическата страна на евритмията. Въздействие на евритмията и гимнастиката в 
по-късния живот. Цел на възпитанието – човекът като свободно същество.

СЕДМА ЧАСТ

ЛЕКЦИЯ, Щутгарт, 4 декември 1922 г. 258
Отношение на земния човешки живот към живота между смъртта и новото раждане. Спомени и любов. Същност на изкуството. Земният човешки живот като отраже-
ние на живота между смъртта и новото раждане. Морал и свобода на Земята като спомен за предрожденното изживяване на йерархитие и самия себе си. Предрожденно-
то изживяване на самотата и способност за спомняне. Значение за бъдещето на любвеобилното действие и безлюбието. Силата на възпоминанията и любовта в словото 
и музиката. Значение на изкуството. Религия и изкуство. Знание и изкуство.



ОСМА ЧАСТ

ЛЕКЦИЯ, Берлин, 7 декември 1922 г.
Изживявания на човека в етерния свят
Смисъл на духовнонаучното познание. Духовнонаучното изследване. Разбиране на резултатите на свръхсетивното изследване. Ново съзнание за жизнените задачи. 
Погледът навътре и навън в земния живот и в живота след смъртта. Самосъзнание в следсмъртния живот чрез ритмичната смяна на изживяването на йерархиите и 
на самия себе си. Изграждането на духовния зародиш за следващото физическо тяло. Въздействия на планетите при слизането към Земята. Значение на живота между 
смъртта и новото раждане в медицината. Духовният зародиш пристъпва в земното битие преди етерното тяло: възможност за свободна от съвестта разсъдливост. Ду-
ховно познание в земното създава светлина за живота след смъртта.

ДЕВЕТА ЧАСТ

ЛЕКЦИЯ, Щутгарт, 9 декември 1922 г.
Човекът и свръхсетивните светове. Слушане, говорене, пеене, вървене, мислене
Разглеждане на образуването на ухото: метаморфоза на целия човек. Крайниците в ембриона като заложби на ушите, които са подчинени на тежестта. Движенията на 
краката след смъртта като звуков свят: слушане на моралното качество на делата. Пораждане на паметта и способността да се обича. Образуване на езика. Образуване 
на сетивните органи от духа. Тристранният процес на слушането. Времевото като постоянно. Значение на познанието на духовните факти за живота след смъртта. Раз-
бирането на свръхсетивното с обикновения човешки разум. Вживяване в моралността чрез познанието за духа: пълната отговорност на човека.

3. Р. Щайнер, „Подготвителни етапи на Мистерията на Голгота“, (GA 152):

1. ОКУЛТНО РАЗВИТИЕ – ПОСВЕЩЕНИЕ, Лондон, 1 май 1913 г.
Връзката между живи и мъртви. Влиянието на луциферическите и ариманическите импулси. Образуването на един бъдещ физически орган 
за спомнянето за предишни въплъщения. Окултното развитие на днешния човек: 1. Изграждане на вътрешна мисловна сила чрез медита-
ция; 2. Проникване на медитацията със силата на чувството; 3. Проникване на медитацията с импулсите на волята.

2. ХРИСТОС ПО ВРЕМЕТО НА МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА И ХРИСТОС ПРЕЗ ДВАЙСЕТИ ВЕК, Лондон, 2 май 1913 г.
Същността на Йехова. Михаил, „лицето на Йехова“. Михаил и други архангели като вдъхновители на следващи една след друга епохи. 
Връзката на Христос със съдбата на човечеството и обединяването му със земната еволюция. Новото Михаилово откровение.

3. МИХАИЛОВИЯТ ИМПУЛС И МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА, Първа лекция, Щутгарт, 18 май 1913 г.
Изтеклата епоха на Гавраил. Епохата на Михаил от последната третина на 19 век. Издигането на Михаил в йерархията на архаите. Внася-
нето на духовния свят в сетивния. Михаиловият импулс и антропософският светоглед.

4. МИХАИЛОВИЯТ ИМПУЛС И МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА, Втора лекция, Щутгарт, 20 май 1913 г.
Събуждане на разбиране за духовното в новата епоха на Михаил. Слизането на Христос на Земята, за да премине през смъртта. Издигането 
на Михаил от пратеник на Яхве до пратеник на Христос, от дух на народите до дух на времето.

5. ПЪТЯТ НА ХРИСТОС ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ, Копенхаген, 14 октомври 1913 г.
Следатлантската епоха. Действието на етерното тяло в древноиндийската, на усещащото тяло в древноперсийската, на сетивната душа 
в египетско-халдейската, на разсъдъчната душа или душата на характера в гръко-римската и на съзнателната душа в настоящата епоха. 
Търсенето на Христос. Бъдещото виждане на Христос в неговата етерна същност. Христос като съветник и приятел на хората.

6. ТРИТЕ ДУХОВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ЕТАПА НА МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА, Щутгарт, 5 март 1914 г.
Трикратната връзка на Христос с човечеството преди Мистерията на Голгота чрез трикратното проникване на духовното същество, което 
по-късно се ражда като натановото момче Исус: за регулиране на сетивния опит през лемурийската епоха; за регулиране на жизнените сили 
в началото на атлантската епоха; за регулиране на душевните сили в края на атлантската епоха. Въздействието на Христовия импулс във 
физическия свят и развитието на човечеството.

7. ХРИСТОВИЯТ ИМПУЛС ПРЕЗ ЕПОХИТЕ И НЕГОВОТО ВЛАДЕЕНЕ В ЧОВЕКА, Пфорцхайм, 7 март 1914 г.
Духовната предистория на Мистерията на Голгота. Три подготвителни етапа. Лемурийска епоха. Начало на атлантската епоха. Край на 
атлантската епоха. Мистерията на Голгота. Бъдещото вливане на Христовия импулс в човешката сила на спомена. Отбиване на опасността 
от изпадане в безпорядък на спомена чрез Христовия импулс.

8. ХРИСТОВИЯТ ИМПУЛС И НЕГОВАТА ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА СЪЗНАНИЕТО, Мюнхен, 30 март 1914 г.
Трите подготвителни етапа на Събитието на Голгота. Трикратното одухотворяване на ангелското същество, което по-късно се въплътява 
като натановия Исус, с Христовия импулс. Въздействието на Христос в човешката история. Константин и Максенций. Орлеанската дева. 
„Погледът назад“ на Ахасфер през 16 и 17 век. Антропософското движение и водещите сили на нашето време.

9. НАПРЕДЪКЪТ В ПОЗНАНИЕТО ЗА ХРИСТОС. ПЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ, Париж, 27 март 1914 г.
Трите подготвителни етапа на Мистерията на Голгота. Въплъщението на Христос в Исус от Назарет. Трите епохи в развитието на Исус от 
Назарет, свързани с три големи преживявания на болка. Разговорът на Исус с неговата мащеха или майка-хранителка: издишването на аза 
на Заратустра. Необходимостта от съзнателно познание за Христос в настоящето и бъдещето.

10. ЧЕТИРИТЕ ЖЕРТВИ НА ХРИСТОС. ТРИТЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ ЕТАПА НА МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА, Базел, 1 юни 1914 г.
Необходимостта от добиване на ново познание за Христос и школуването на безкористността. Духовната наука като училище по безкорист-
ност за интелектуалния и нравствения живот на човечеството. Истинското разбиране на Мистерията на Голгота.


