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26 октомври – петък 
17:00 Музикално-художествена програма
17:30 Въведение в социалния въпрос – Трайчо Франгов
18:00 Мястото на Гьотеанума и Антропософското общество в 

социалния живот – Пол Макай
вечерна пауза

20:00 Медитацията като път към човечеството – Рон Дунселман
27 октомври – събота 
10:00 Конфликтите и тяхното разрешаване – Герхард Херц
11:00 Себеразвитие на работното място – Марята ван Бошотен
12 – 14 Обедна пауза
14:00 Братството като импулс и принцип в развитието на 

обществото – Трайчо Франгов
15:30 3 работни групи по темите на Пол Макай, Герхард Херц и 

Марята ван Бошотен 
18:00 Парите като реализиран дух – Пол Макай
28 октомври – неделя 
9:00 Класен урок – Рон Дунселман и Трайчо Франгов
10:00 Коопериране в икономическите предприятия – Мирослав 

Тодоров
11:00 Пленум и дискусия по темата на конференцията – Трайчо 

Франгов, Пол Макай, Герхард Херц
12:30 Край на конференцията 
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каква е същността на социалния въпрос и социалния 
организъм ?  

трите области на социалния живот – икономическа, 
държавно-правова и духовно-културна, могат ли да 

запазят своята автономност и независимост? 

Основни принципи в съвременния икономически 
живот.  

Духовния аспект на парите.  Движението на парите в 
социалния организъм – oстаряване и умиране, подобно 

на движението на кръвта в човешкия организъм. 

Значението на социалното неравенство и възникването 
на конфликтите.

Себеразвитието – професионално, морално и духовно 
като етап в човешката еволюция.

Медитацията като разширяване на съзнанието, чрез 
имагинация, инспирация и интуиция и намирането на 

правилни решения в кризисни ситуации.

Развиването на братството в икономическата област 
като импулс в сегашната и принцип в бъдещата епоха.



Въведение в Социалния въпрос
Трайчо Франгов

Социалният въпрос или въпросът за устройството и управлението на 
обществото е вълнувал будните и издигнати хора на всяка епоха. Епохата 
на съзнателната душа, която започна преди 600 години  доведе до все по-
остри социални недоволства, революции през 18 -19 век и войни - 19 и 
20 век. Епохата на Михаил – от 1879 г. внесе ново духовно и социално 
мислене, израз на което бе предложеното 40 години по-късно от Рудолф 
Щайнер – през 1919 г. троично разделение на социалния организъм.

Мъдростта на живота, израз на духовното ръководство, което нашия 
свят е получавал през своята еволюция, беше оформила трите области на 
социалния живот- духовна, държавно- правова и икономическа. Но всяка 
от тях е доминирала в определен период от развитието на обществото.

Рудолф Щайнер издига принципа за автономност и независимост  
на всяка от трите области, което наистина би поддържало социалния 
организъм в здравословно състояние. Подобно на човешкия организъм, 
който има също своята тричленност- нервно-сетивна област- глава, 
ритмична- сърце и бял дроб, и двигатено- веществообменна- корем и 
крайници, така и социалният организъм има своята троичност. Тази 
аналогия не иска да каже , че те взаимно си влияят и са свързани, а че и 
двата организма са резултат от въздействието на три висши, божествени 
принципа, които са действали от началото на нашето развитие и са били 
улавяни  като инспирации , по-често несъзнателно и по-рядко съзнателно 
от водещите личности в човешката история и реализирани в живота.

Всяка една от тези три области също се разделя троично. Духовната 
област - религия, изкуство и наука, е била водеща в минали епохи и 
повлиявала съществено останалите две области. Държавно-правовата-като 
законодателна, юридическа и изпълнителна власт, в различни  политически 
режими налагаше своята тоталитарност и обезсилваше останалите две 
области, което довеждаше до криза и разруха.

Икономическата област- като производство, пазар и потребление, 
през последните две столетия се превърна във водеща област в троичния 
социален организъм и осигурява функционирането на другите две.

И нашата конференция сега ще бъде посветена именно на третата, 
икономическата област.

Когато днес се говори за социален въпрос, хората имат предвид 
икономическата сфера на живота. Ние дотолкова сме се сраснали с нея, че 
смятаме, че цялото ни битие зависи от нея. Наистина ли битието определя 



съзнанието? Икономическото битие сигурно определя съзнанието на 
много хора, но троичното битие и духовният живот в него ще определят 
съзнанието на съвременниите духовни хора. Духовният човек на съвремието 
е изправен пред същото изпитание и изкушение, както и Христос - да 
превърне камъните в хляб. Камъните, минералите, това е природата, в 
която човекът трябва да вложи своя труд, да произведе продуктите, стоките, 
които трябва да достигнат до другите и да бъдат консумирани от тях. И 
между тези два полюса, производство и потребление, камъните и хляба 
лежи една пропаст. Продуктите и стоките трябва да бъдат остойностени, 
превозени до определени складове, после пазари, формират се нови цени, 
понякога се правят  няколко кръга, докато стигнат до потребителя, който е 
свободен да купи или не продукта, като по този начин се опитва да участва 
в ценообразуването. И естествено в тези потоци на движение влизат и 
участват парите.

Човешкият труд трябва да бъде вложен в социалния организъм 
така, че тези които го упражняват да не бъдат засегнати в човешкото си 
достойнство. Хората вместо свобода в духовния живот имаха идеологии 
и очакваха в икономическата сфера равенство. Това се оказа нереално. 
Равенството е определящо за човешките отношения в правовата област, а в 
икономическата област действащ е принципът на братството. Работещите 
се сдружават, помагат си взаимно, образуват асоциации, за да може 
както в самото производство да има разделение на труда, така и пътя до 
потреблението да бъде облекчен от преминаваннето на пропастта, от която 
дебнат спекула, корупция и други демонични форми.

Но за да се постигне това хората трябва да приложат духовни импулси 
и знания в социалния живот. Социалният въпрос съществува поради 
страха  и непризнаването на Духовния свят. А Духовният свят не може да 
бъде игнориран безнаказано и следствията са – хаос, агресия, разрушения. 
Точно преди 95 години  в тези последни дни на октомври Рудолф Щайнер 
завършва цикъла ,, Духовете на мрака и тяхното сваляне на земята,, 
където разкрива духовните първопричини на социалния карцином, хаос,  
антисоциални инстинкти  на земята.

Социалният въпрос е общочовешки въпрос и той касае всички 
нас- как да продължим да живеем в земния свят, който по една висша 
необходимост е несправедлив. Как да преодоляваме дисхармониите 
между интелектуалното и морално развитие, между себе си и света. А това 
изисква изоставяне на старите представи и мислене и пораждане на ново, 
одухотворено мислене. И разрешаването на социалния въпрос ще зависи 
от степента с която изпълваме душите си с Христовия импулс- импулса на 
братската любов.



Основни принципи на съвременния 
икономически живот

Симултантен превод: Диана Ботушарова
Запис: Светлана Желева

26.10.2012 г.

Преди да премина към темата на лекцията, бих искал да кажа нещо, 
което трябва да осъзнаем за този съвременен икономически живот. Защото 
съвременният икономически живот не може да се разбере, ако не се осъз-
нае един основен закон в човечеството. Рудолф Щайнер нарича този закон 
основен социологически закон. 

За какво става въпрос в този закон? В исторически аспект, Щайнер ни 
припомня, че в началото, в първите етапи човечеството е така организи-
рано, че индивидуалното човешко същество е подчинено на групата, към 
която принадлежи. Така че от само себе си човек е разбирал, че когато се 
роди, се ражда в една определена група, в една определена общност и че 
е подчинен на нея. Този принцип все още може да се намери валиден в 
някои общности в света. Например в Индия, в системата на кастите – ко-
гато човек принадлежи към дадена каста, той не може да излезе от нея. 
Рудолф Щайнер описва как това постепенно започва да се променя, да се 
трансформира. Според този основен социологичен закон, индивидуалното 
човешко същество чувства необходимост да се еманципира от тази група 

Пол Макай (Холандия)
икономист, съосновател и директор 
на Triodos Bank, член на борда на 
GLS Bank, сега президент на УС на 
AG Weleda, член на УС на Единното 
Антропософско Общество и пред-
седател на социалната секция, Гьо-
теанум, Дорнах, Швейцария.



– „Аз вече не съм саморазбираща се част от една група”. Този елемент на 
себе-еманципация може да се намери при младите хора – от 12 г до 21 г., 
когато те заявяват, че повече няма да ни се подчиняват, както се очаква от 
тях да правят. Това явление в малък мащаб се проявява в голям мащаб в 
цялото човечество. И е много важно този основен социологичен закон да 
се приеме с пълна сериозност. Той ще става все по-голяма необходимост. 

Човешките същества все повече ще чувстват потребност от него, за-
щото този социологичен закон се развива в епохата на Съзнателната душа. 
А епохата на Съзнателната душа е доста голяма – започва през 1413 г. и 
продължава 2100 години. Така че те ще чувстват все по-силно и по-силно 
необходимостта да стоят твърдо на краката си. „Ето го там светът, а тук 
съм аз.” Защото социалната област не се подрежда вече от групите, Бог 
или каквото и да е там. В такава ситуация се намираме сега.

Какво стои зад този основен социологичен закон?
Имам предвид следното – архетипът зад този основен социологичен 

закон всъщност е Мистерията на Голгота. Защото в Мистерията на Голгота 
има нещо такова, че тя постила пътя към тази индивидуализация. Поради 
Мистерията на Голгота нещо се създава в човешкото същество, което може 
да доведе до ново съзнание, до азово съзнание. Но това азово съзнание 
има много нива. Първата проява на това азово съзнание е „Аз съм тук, а 
светът е там.” Това съзнание позволява на човешкото същество да се чув-
ства добре, да се чувства така да се каже като у дома си в себе си, да стане 
самосъзнателен. Това азово съзнание има още много нива. Ще опитаме да 
се върнем на този въпрос по-късно. 

Това събитие – Мистерията на Голгота има последствия и за Духовния 
свят. Особено за едно същество от Духовния свят, което много тясно е свър-
зано със Слънчевото същество, идващо на Земята. Това същество, което е 
наблюдавало как Слънчевото същество слиза на Земята носи последици за 
моята Духовна работа. Кое е това същество от Духовния свят, толкова тяс-
но свързано със Слънчевото същество? Това е съществото Михаил. Каква 
е задачата на Михаил в Духовния свят? Задачата на Михаил в Духовния 
свят е да управлява Космическата интелигентност. Рудолф Щайнер задава 
въпроса в своите лекции „Какво означава Космическа интелигентност?” 
и сам дава отговор на този въпрос. Това е начинът, по който Духовните 
същества се свързват едно с друго, т.е. интелигентността е начинът чо-
век да се свърже с другите човешки същества. Следователно, интелигент-
ността има социален аспект, защото отношенията, свързването с хората е 
социален акт. Михаил, изпълнявайки тази своя задача да управлява Кос-
мическата интелигентност, трябва да спре в даден момент поради факта, 
че Слънчевото същество слиза на Земята. Задачата на Михаил – Косми-



ческата интелигентност, е трябвало да последва Слънчевото същество на 
Земята. Това е много важно да се осъзнае – следвайки Христово същество, 
Космическата интелигентност също слиза на Земята и става достояние на 
хората. Това също е много дълъг процес – необходим е дълъг период, за да 
стане Космическата интелигентност достояние на човечеството. 

Как пристига тази Космическа интелигентност на Земята? Първо, чо-
вечеството открива нова способност у себе си. Това е именно способнос-
тта от която имаме нужда, за да може се приложи, да се реализира основ-
ния социологичен закон. Това е една интелектуална способност. Защото 
ние нужда от способност, която да ни даде силата, за да можем да кажем: 
„Там е светът, а тук съм аз”. А това е именно интелектуалната способ-
ност. Това е процесът, който лежи зад този основен социологичен закон. 
Но какво е по-нататък последствието за живота на Земята? Какво става 
в Духовния свят, когато Космическата интелигентност слиза на Земята? 
Тъй като Михаил повече не управлява начина по който Духовните Съще-
ства се свързват едно с друго, в Духовния свят настъпва една опозиция, 
едно противопоставяне на Михаил. Михаил вече не може да управлява 
Космическата интелигентност, както дотогава. Това се отразява и на нас 
като човечество. Поради опозицията срещу Михаил, Ангелските същества 
като Духовни същества управлявани от него, които на свой ред управляват 
хората загубват своята ориентация. 

От една страна, Космическата интелигентност слиза на Земята, а от 
друга – Ангелските същества загубват своята ориентация и нашата карма 
се обърква. Така че като съвременно човечество ние сме в една ситуация, 
в която имаме тази интелектуална способност да се отдалечим от света, 
а в същото време ние сме отчуждени един от друг и не е много лесно да 
намерим собствената си съдба. Това е нашата ситуация като съвременно 
човечество. От една страна имаме тази интелектуална способност, която 
е един дар, а от друга страна сме отчуждени и нашата ситуация не е вече 
саморазбираща се. Рудолф Щайнер посочва в своите кармични лекции, че 
причината за нашето отчуждение е необходимостта да станем от сърдечен 
човек – човек на главата. И така ние сме заклещени. Но е много важно да 
разберем, че тази ситуация ни кара да осъзнаем нашата екзистенциалност, 
а свободата става екзистенциална. Свободата всъщност не е лесен въпрос. 
Много по-лесно е на човек да му казват какво да прави. Свободата е пре-
дизвикателство. Но ние можем да разберем, че живеем в тази епоха на 
Михаил и че това е една епоха на екзистенциална свобода. Рудолф Щайнер 
съвсем ясно казва, че Боговете са ни съпровождали, но от нас зависи какво 
ще направим. Това е предизвикателството на нашето съвремие.

И на тази основа ние можем да разберем по-добре основния социоло-



гичен закон. Какво правим, какво сме направили като човечество с тази 
интелектуална способност? Ние сме се еманципирали от света по един 
трикратен начин. На първо място сме се еманципирали от Духовния свят, 
което означава, че вече не сме саморазбираща се част от този Духовен 
свят. Преди няколко века дори, в Средновековието е било естествено да 
се счита, че сме част от Духовния свят. И човек може да каже: „Да, това е 
новото време след епохата на Просвещението.” Ако се погледне от друга 
гледна точка може да се каже, че това е времето на затъмнението, защо-
то Духовният свят се затваря за хората. Но това също е предусловие за 
свободата. На второ място постигаме еманципация от Духа на природата. 
Започваме да развиваме естествените науки. С помощта не тези природ-
ни науки, които са много важни за икономическия живот ние можем да 
трансформираме природата в най-различни машини и най-различни про-
изводства.

Има и трети процес на еманципация, не само от Духовния свят и от 
света на Природата, но и от социалното обкръжение. Този процес на еман-
ципация в социалната област можем да наречем процес на индивидуали-
зация. Така че основният социологичен закон е закон за индивидуализаци-
ята – еманципация и индивидуализация.

На този фон, на тази основа с три процеса на индивидуализация и 
еманципация, можем да запитаме как се отразява това на икономическия 
живот. Ако погледнем икономическия живот в по-ранните степени на ево-
люцията на човечеството, можем да го охарактеризираме като икономика 
на обмена. Преди да започне ерата на Просвещението е имало икономики 
на обмена, което означава също, че човечеството е живяло по-близко до 
природата. Това, което се взема от природата се разменя на пазара. В този 
смисъл икономиката е също така регионална. С идването на епохата на 
Просвещението, започваме да откриваме по-широкия свят, започваме да 
откриваме Индия, не само Европа и започваме да внасяме стоки оттам. 
Именно оттам се внасят стоки, които не се развалят както ябълките и кру-
шите, т.е. като нещата от природата и те имат особена стойност – това са 
златото и среброто. В тези метали има една стойност, която не може да се 
консумира пряко, но може да се използва като размяна за другите стоки. 
Така че имаме нещо от природата, което не може да се разваля бързо, но 
може да се използва като разменно средство. Така постепенно ние ставаме 
от икономиката на обмена в икономика на парите.

Няма да се впускам в много подробности, но може да се види как в 
този процес се явява нещо, което може да се задели и се превръща в хар-
тия и как се появява икономиката на парите. Така че парите са нещо, което 
има стойност, но не носят сами по себе си тази стойност, а ни посочват 



нещо, което има стойност, позволяват ни да купим нещо. Когато парите се 
въвеждат в икономиката, с тях се въвежда нещо, което има покрит харак-
тер, завоалиран характер. В икономиката на обмена има стоки, които се 
обменят пред нас, те са реални стоки. Но щом идват парите, човек трябва 
да стане по-активен, за да може да гледа през тях към истинската стойност. 
Всъщност, в това е един от проблемите на сегашното ни време – Какво 
е отношението между истинската икономика и финансовата икономика? 
С идването на парите идва и този проблем във финансовата икономика, 
липсата на реална стойност води до този проблем за различията между 
финансовата и реалната икономика. 

Рудолф Щайнер посочва, че има още една, трета икономика – не само 
реалната и финансовата икономика, но една трета фаза, която може да бъде 
наречена икономика на възможностите, икономика на способностите. Как-
во означава тази икономика на способностите? Не е лесно да се разбере, 
но е много важно. Защото е показателно за нашата съвременна икономика. 
Трябва да се опитаме да разберем какво означава тази икономика на спо-
собностите. Защото икономиката на обмена е свързана със стоки и услуги, 
докато икономиката на парите също е свързана със стоки и пари, но пари-
те са по-флуидни при правенето на този обмен. Икономиката на възмож-
ностите е нещо ново, което идва към нас. Какво ново е това, което идва 
в икономиката? Ако разгледаме традиционните икономически науки, ще 
различим три фактора на производството. Единият производствен фактор 
е природата. Вторият е труда. Третият е капиталът. В селското стопанство 
например ние работим със земята и ползваме нейните плодове. Или при 
мините, вземаме желязо от земята и го трансформираме. Извличаме мине-
ралите и ги трансформираме във машини. И как го правим – чрез работа, 
чрез труд. Това е също нещо много основно. Ние имаме нужда от труд, за 
да бъдем продуктивни в икономиката. Въпросът е какво е капитал? Дали 
капиталът е пари? Може би. Какъв е произходът на капитала? Защото той е 
много свързан със съвременната икономика – икономиката на възможност-
ите. Ако се замислите върху истинската природа на капитала, ще дойдете 
до човешките способности. Всичко това, което днес наричаме капиталови 
стоки произхожда от човешките способности. Няма нито капитал, нито 
капиталови стоки, през които да не са преминали човешките способности. 
Много е важно да се има предвид това – зад всяка форма на капиталова 
стока, произходът е човешки способности. Тези способности се проявяват 
защото ние сме осъзнали, че това са интелектуални способности. Именно 
от този процес все повече се оформя и възниква капиталът. 

Така че в третата фаза на икономиката на възможностите, елементът 
капитал става все по-силен и по-силен. Това едновременно е добро, и 



лошо, както и опасно. Защото ние трябва да си зададем въпроса – тези три 
производствени фактора (природа, труд и капитал), те част ли са от про-
изводствения процес или не? Според мен, ако разгледаме процеса между 
стоките и услугите, това е икономически процес. Сега трябва да си зада-
дем въпроса „Може ли природата да се купи и да се продаде?” – защото 
природата е дадена от Бога, ние не сме я произвели. Така че въпросът е 
следния ”Ако купуваме и продаваме земя, дали правим нещо разумно?” 
Същият въпрос може да се зададе и за труда: „Може ли да се продава и 
купува труд?” В Древна Гърция са се купували и продавали човешки съ-
щества, т.е роби. В Средновековието вече е било различно. Днес имаме 
пазар на труда. Днес купуваме и продаваме футболни играчи, като добрите 
се продават много скъпо. Все още пред нас стои въпросът: „Защо работя?” 
Дали защото ако имам работа, имам и доход? Или по други съображения? 
Няма да навлизам с подробности в този въпрос, но Рудолф Щайнер описва 
как в началото се купуват и продават роби, после възниква трудовия пазар, 
а по-късно, в бъдещето ние ще работим в служба на човечеството. Защото 
аз ще виждам, че нещо трябва да се направи, че има социална нужда от 
него и че аз мога да го извърша и го извършвам. Няма да се замислям пред-
варително дали ще ми платят ли за това или не. Разбира се, ще имам нужда 
от средства, за да го направя, но начинът на мислене е различен. 

И на трето място, капиталът. Може ли да се купува и продава капитал? 
Ако се замислим, ще видим, че съществува капиталов пазар. Да, има та-
къв капиталов пазар, но дали той функционира? Щом се постави кратко-
срочната цел капиталът да доведе до повече капитал, се излиза от релсите. 
Ако човек е достатъчно късоглед и се стреми само към възвръщаемост на 
капитала, а не може да погледне напред в социалната сфера, то той е на по-
грешен път. Така че при тези три производствени фактори е много важно 
всеки от тях да се разгледа поотделно и да се запитаме: „Дали те са част 
от тази производствена система и дали позволяват тя да се реализира?” 
Щайнер казва: „Управлението на капитала е задача на Духовния живот, не 
на икономическия живот.” И това може да се разбере, ако се разгледа из-
точника на капитала, а именно – човешките способности. Развиването на 
човешките способности е задача на Духовния живот, не на икономическия 
живот. 

А сега за природата. Природата ни е дадена от Бога, ние не можем да 
направим от нея един икономически продукт. Но какво всъщност правим 
в нашата икономика? Ние капитализираме природата. Имаме недвижими 
имоти и живеем от доходите, които ни носят. Икономически погледнато, 
много е лесно да се живее от недвижими имоти, защото земята не може 



да се разширява и колкото повече хора има, толкова по-лесно може да се 
живее така и човек да забогатее. Сега искам да обхвана трите производ-
ствени фактора – природа, труд и капитал, защото те са наистина много 
важни. На тях трябва да се гледа като на фактори, които дават възможност 
да се реализира икономическата система, но не са част от нея. В следва-
щата лекция ще разгледам въпроса за парите като реализиран дух. Накрая 
искам да кажа, че за да управляваме съвременната икономическа система 
на способностите ние трябва да гледаме на парите по друг начин. Защото 
това води до един много актуален днес съвременен проблем: а именно, 
проблема за реалната икономика и финансовата икономика, които се отда-
лечават все повече и повече.

Като обобщение, ако ме попитате: „Какви са основните принципи на 
съвременния икономически живот?”, ще ви отговоря, че те обхващат е ос-
новния социологически закон, чрез който икономиката се развива от ико-
номика на обмена в парична икономика и в икономика на способностите. 
В тази икономика на способностите има три основни за живота произ-
водствени фактора – природа, труд и капитал. Тези три производствени 
фактора трябва да се разгледат поотделно в тяхната същност, а именно, че 
те не вземат участие в икономическия процес, а дават възможност на ико-
номическия процес да се развива. Защото и трите производствени фактора 
се включват в съвременната икономическа система. 

 Парите като реализиран дух
 Симултантен превод: Рашко Тачев

Запис: Светлана Желева
27.10.2012 г.

Рудолф Щайнер говори за трите фази в развитието на икономиката. 
В първата фаза имаме икономиката на обмена, във втората- икономиката 
на парите, а сега се намираме в  „икономиката на човешките способно-
сти”, както я нарича Щайнер. Сега ще разгледаме  въпроса какво трябва 
да разбираме под това понятие „човешки способности”.  Разбирането на 
това, което е залегнало дълбоко в  този термин”човешки способности”  е 
ключов  път  в разбирането на парадигмата на икономиката. Така, че искам 
да ви взема с мен за едно пътешествие за по-добро разбиране на  иконо-
мическата наука.

Ако хвърлим поглед на еволюцията  и се замислим върху  цялото Тво-
рение и погледнем  света на минералите,  света на растенията, на  жи-



вотинското царство, и четвъртото царство, което наричаме царството на 
хората.И ако сравним този четвърти свят с останалите три, си задаваме 
въпроса: „ Къде са разликите?, „Кое е това, което прави уникално светът 
на човеците?”.Първо ако погледнем света на минералите, ще видим, че 
имаме много и различни минерали, много хубави минерали  и те са там, 
от Господ са дадени,  и те са тук,  за нас хората, за да можем да ги прите-
жаваме. Те са създадени от Господ и повече или по-малко  имат завършен 
вид. Да минералите можем да кажем, че те като че ли са дълбоко заспали 
и чакат да бъдат събудени от човешки същества. 

След това да хвърлим поглед върху растенията. Ако се загледаме в рас-
тенията, наблюдавайки ги,  ние чувстваме спокойствие. Р.Щайнер прави 
това сравнение, че ако погледнем себе си от една страна,  и  от друга –в  
растението, в тях има една чистота, нещо много съвършено, което го няма 
в нас. Освен това в растенията, като ги погледнем  са нещо като  образец за 
нас хората, в тях усещаме, че  са създадени от Господ и имат нещо, което 
повече или по-малко е ясно определено. Всичко е закономерно, от една 
роза израства друга роза, не може да израсне ананас, или от един ананас 
израства пак ананас,  а не круша.

След това да погледнем животинското царство. В стопанството на Гьо-
теанума  имаме 5 крави. Предишната седмица се случи така, че едната 
крава роди своето теленце. Не знам дали сте обръщали внимание, че кога-
то кравата ражда,  то като че ли „изпада” от нея, но тя знае какво да прави 
с него - тя започва веднага да  ближе своето малко теленце. А теленцето  
няма нужда да ходи на училище, то също знае какво да прави. В този слу-
чай имаме нещо, което е дадено от Господ на  този труден животински 
свят.

Сега да направим преход към човешкото царство. Разбира се, човекът 
притежава много от качествата на представителите на другите три цар-
ства, тъй като напр. едно бебе  като се роди, то също знае как инстиктивно 
да се приближи до гърдата на майка си и да почне да суче. Но има и неща 
, които не са представени в човешкото царство. Кое е това нещо, , което го 
няма в другите царства, което е ново за човешкото царство? При човека, 
когато се роди едно дете, пред него светът е отворен,  пред него той е като 
отворена книга. Детето носи в себе си определен потенциал, но той не е 
крайно определен, не е завършен. То носи в себе си потенциал, който има 
нужда от време да се разгърне, да се развие. И това е една от целите на 
Валфдорската педагогика – да даде възможност този потенциал на детето 
да се разгърне.Но  за това нещо става дума и в Антропософската медици-
на. В Антропософската медицина не става въпрос да се зачеркне болестта,  



а да се даде възможност, въз основа на заболяването, което се случва  да се 
разгърнат потенциални творчески сили. Така че  хората са много уникално 
божие творение. Защото Бог е казал, че „Ние няма да дадем на човека за-
вършен вид, защото той сам  трябва да  поеме тази задача и да се погрижи 
за това”. Защото  се опитваме да разберем какво означава човешката сво-
бода.  Тя може да се породи и за нея може да се говори само ако човекът не 
е завършен, не е крайно определен.  Защото човек трябва да се разглежда 
като едно незавършено същество. Човек трябва да се разглежда като нещо 
уникално в  цялата еволюция.

Хората представляват един род, един вид, който може да развива чо-
вешки способности. Те представляват качества, умения, които могат  да 
бъдат развити само в човешката област. Типичен белег на човешките спо-
собности е, че те не просто са там, а им трябва време, за да се развият. 
За да се случи това те трябва да имат пространство пред  себе си.  Най-
горе поставяме човешките способности ,  а най-долу- как да създаваме 
тези способности. Обикновено, изграждането на тези способности става 
чрез образованието. Как става това? Обикновено като ние се учим един 
от друг. И става дума за едно постоянно учене, което днес е известно като 
„учене през целия живот”, т.е става въпрос за едно постоянно изграждане 
на човешки способности.  Когато протича живота ни, би трябвало да си 
задаваме въпроса: ”На колко съм години и какво би трябвало да науча”. И 
така се получава понякога в живота, че по-възрастни хора да придобият 
определени способности по начин, различен от този , по който ги научават 
по-младите хора.  Така че има определени елементи на живота, които мо-
гат да бъдат  научени, ако човек е извървял определен житейски път или 
да има определен житейски опит. Така че това е един постоянен процес.  
Всъщност, ние не сме тук само за да учим, а за да се опитаме да използ-
ваме и да правим нещо с това, което сме научили или учим. Защото, ако 
аз придобия определени способности , аз искам да приложа тези способ-
ности и умения, да ги претворя на дело. Защото прилагайки тези човешки 
умения , аз изпитвам определено задоволство, че мога да допринеса за 
развитието на човечеството, да  направя нещо за други. Аз бих казал на 
студентите в класните стаи: „Недейте да  влагате толкова много време в 
това да създавате способности, да придобивате способности,  а излезте 
извън класните стаи  и се опитайте да ги приложите на дело.” Защото това 
е един кръговрат, прилагайки  уменията в живота, това също е процес на 
придобиване на такива умения, на учене отново.  

Така прилагайки тези човешки умения се стига до третия елемент в 
тази верига, която се нарича резултат.  В икономическата наука, в  народ-



ното стопанство  под резултат обикновено разбираме стоки и услуги. И 
стоките и услугите са двете основни категории, съдържащи се в понятието 
икономически стопански резултат.  И така в този процес ние имаме по-
требителски стоки и услуги.  Обаче ние имаме и друга категория стоки и 
услуги, които могат да бъдат наречени капиталови стоки и услуги. От една 
страна имаме потребителски стоки и услуги, а от друга- капиталови сто-
ки и услуги. Какво да си представим под капиталова стока? Капиталовата 
стока не е стока, която се консумира директно, а е стока, която се използва 
да се произведе нещо друго. Напр. една машина, едно съоръжение в един 
завод е една такава капиталова стока. Ние пряко не можем да изядем тази 
машина, но с това съоръжение можем да произведем стока на друго рав-
нище, т.е. капиталовите стоки са средство за производство. А какво да си 
представим като капиталови услуги? Това също са услуги, които  не биват  
създавани да бъдат консумирани  пряко, а услуги, които възпроизвеждат 
и създават нещо ново. Можем да кажем, че всички услуги, които  биват 
използвани за това да създадат друга способност  и умения, могат да бъдат 
капиталови услуги. Една такава  услуга, която дава възможност да бъдат 
изградени нови умения е в образованието.  Това са услугите, които се из-
ползват напр.  да се извърши едно проучване и да се изобретят други стоки 
и услуги. От икономическа гледна точка това не са услуги, които се кон-
сумират пряко, а такива, които да създадат други, допълнителни умения. 

Ето това е такава чудна троичност в създаването на човешки способно-
сти-от една страна , ставането на тези способности, тяхното упражняване 
и прилагане на дело, и получаването на резултати от тях.  И резултатите 
от тази троичност могат да бъдат разделени на два вида- на потребител-
ски стоки и услуги и на капиталови стоки и услуги.  И можем да кажем, 
че потребителските стоки и услуги са ни дадени, за да задоволим преки 
човешки потребности, докато капиталовите стоки и услуги са за да бъдат 
подсилени човешките способности и умения, да ги качим на едно дру-
го равнище. И едно съществуващо по здравословен начин общество има 
нужда от тази троичност.  Имаме необходимост от достатъчно средства 
за производство,  а от друга страна, имаме необходимост и от услуги като 
образование, научна и развойна дейност и проучване на нови дейности, 
които да създадат нови умения.  Ако искаме да имаме едно такова устой-
чиво развитие на обществото, ние се нуждаем от тази троичност.

Да, трябва да има мяра в това, защото ще направим грешка, ако  се съ-
средоточим  само върху резултатите, или употребим прекалено много уси-
лия в създаване на умения, отколкото в прилагането им. Големият въпрос 
е как го прилагаме това в обществото, как го организираме този процес 
в обществото.  Ние организираме този процес чрез  начина по който ние 



боравим с парите.  Но за да използваме парите като регулиращо средство, 
за да управляваме този процес ние първо трябва да знаем какво предста-
вляват парите, каква е тяхната същност. Обикновено казваме: „Като имаме 
пари, парите са си пари, за какво  става дума?”. Да, но Рудолф Щайнер 
казва: „Не, не , парите не са пари”.

Сега искам да ви представя именно тази концепция, този мироглед  на  
Рудолф Щайнер за парите, които той предлага на обществото. Щайнер го-
вори за отмирането на парите. Обикновено ние си мислим, че само хората 
умират. Но дали някой от вас наистина си мисли, че парите отмират? Това 
са на пръв поглед странни концепции на Рудолф Щайнер за парите. Той 
обаче отива по-нататък и казва, че парите не са точно пари, а са нещо,  кое-
то може да се гледа по три различни начина.  Щайнер говори за три вида 
пари. И  на вас  като антропософи,  мога да ви кажа, че вземаме Третата 
йерархия- Ангели, Архангели, Архаи .И тук трябва да кажем, че парите са 
си пари, а Третата йерархия си е Трета йерархия, обаче можем да кажем, 
че Ангела не е Архангел, както и Архангела не е Дух на времето.Всички те 
са взаимно свързани, но всеки си има свой собствен принос.

Да забравим за известно време за Третата йерархия, и да се върнем 
отново към парите. И започваме отгоре надолу . Ако от гледна точка на 
модерната икономика заговорим за стоките и услугите, то  да се замислим, 
кое е сърцевината на модерната икономика.  Ние живеем в една глобална 
икономика в която идват стоки и услуги от целия свят. От една страна, 
говорим за икономика на предприятието, а от друга- това, което наричаме 
политикономия и икономиката на  една страна.Но светът прогресира и ние 
живеем в една световна икономика.И съвременна икономическа и научна 
мисъл се опитва да обясни какво  се случва при този преход от национал-
но  към световно стопанство.  И в този случаи имаме размяна на стоки 
и услуги, които се обменят с целия свят. И имаме нужда от транспортни 
средства, с които да бъдат превозени тези стоки от едно място на друго. 
И това превозно средство  Рудолф Щайнер нарича  платежни пари, пари 
за извършване на определени плащания. Те дават възможност  стоките да 
бъдат преместени от мястото на производство до  мястото на потребление.

Следващата категория пари не се използва за извършване на плащания 
- да се придобият стоки и услуги,  а се използва за капиталовложения , за 
придобиване на инвестиционни стоки. Този вид пари има съвсем друга 
природа. От първата категория, която споменахме. Тази категория пари  
Рудолф Щайнер нарича заемни средства.

В   човека имаме областта на  главата, средната част- на сърцето и гър-
дите , и системата на метаболизма и крайниците. По подобен начин можем 
да разграничим две съставни части от тези заемни средства – едната, кре-



дит и втората, инвестиция. Ние имаме нужда от тези две съставни части на 
тези заемни средства, за да се приведат нещата в действие в икономиката. 
Но  Рудолф Щайнер казва, че това не е достатъчно и имаме нужда от една 
трета категория пари и ако я нямаме, трябва да я създадем.  Да припомним, 
първата категория пари ни трябва за да финансираме обмена, размяната 
на стоки и услуги. Втората, ни трябва да се финансира извършването на 
производството . А третата категория пари трябва да бъде използвана за 
поощряване на развойната дейност, за финансиране на научно-техниче-
ското развитие и образованието.

Кой е този вид парични средства,  с който  Рудолф Щайнер предлага да 
финансираме образованието и развойната дейност? При първата категория 
имаме една пряка взаимовръзка между размяната и парите, т.е имаме пари 
с които заплащаме стоки и услуги.При втората категория, нещата са раз-
местени във времето, тъй като взаимовръзката е също налице, но аз нямам 
преки резултати след финансирането, а резултатите от тази дейност идват 
в едно по-отдалечено време. С втората категория пари давам възможност 
да се завърти колелото на производството,  от което ще произлезнат опре-
делени резултати, които под формата на стоки и услуги  и реализирани на 
пазара, ще дадат възможност да бъде изплатен този заем.

При третата категория пари ние имаме една инвестиция при която пло-
довете на тази възвръщаемост не се връщат при мен, а идват като резултат 
в следващото поколение. 

В първата категория имаме една пряка възвръщаемост, при втората- 
една косвена, разсрочена възвръщаемост във времето, а при третата-една 
косвена, непряка възвръщаемост,  при която се поставят основите, „ ас-
фалта” за развитието на следващото поколение. Тази трета категория пари 
, които носят косвена възвръщаемост, Рудолф Щайнер нарича дарение.  
Така че ние имаме три категории пари, които са много преплетени една 
с друга.  Много пъти срещам понятието „ благотворителност”. Но тук не 
става дума за благотворителност, а  за дарение. Разликата между дарени-
ето и благотворителността е, че  дарението се прави с  един здрав разум и 
то напълно обосновано.

Сега искам да поговоря за тъмната и светлата страна на тези три катего-
рии пари. Започваме със сенчестата, с тъмната страна на парите. Първата 
категория пари има нещо със справедливата страна на стоките и услугите.
Тук въпросът, който се поставя е дали цените, които се поставят  съответ-
стват на стойността на  стоките и услугите. Ако имаме много ниски цени , 
то те са свързани с нарушаване на човешки права напр.  В полето на тази 
първа категория има, за съжаление, пространство за много манипулации.
Много битки в това поле се водят да се стигне дотам , че стоките и услу-



гите да бъдат произведени и разменени  по един справедлив начин, но и 
по един устойчив начин.  Вземаме за пример холандското земеделие , за да 
видим две ключови разновидности в него- промишленото и екологичното 
. И можем да кажем, че промишленото земеделие , ако калкулира в цени-
те  щетите , които е нанесло на околната среда, то  цените на продуктите, 
които се произвеждат ще бъдат по-високи, отколкото при екологичното 
земеделие.     

  Сега да преминем към категорията на заемните средства и да видим 
тъмната страна тук. Сега ще се доближим до сърцевината на финансовата 
криза. Защото в тази сфера тези пари не се използват като заемни сред-
ства, които отидат  за  производство на стоки и услуги, а са чисто капи-
талова инвестиция. Тук става въпрос за търсене на т.нар. добри, изгодни 
инвестиции. Това, което може би си казват играчите на пазара: „Ако имаме  
толкова  много пари за производство, то нека да инвестираме останалите 
средства в недвижими имоти.”Ако един човек си казва: „Окей, аз искам да 
си купя една къща, обаче нямам пари за това,но ще си взема кредит, който 
, ако не мога да изплатя, ще бъде разсрочен.” Обикновено това става при 
по-тежки условия , разсрочва се във времето при по-високи лихви, което 
продължава така нагоре, и така до безкрайност.  Това, което човекът взема 
като заемни средства трябва да може да бъде изплатено от неговата дей-
ност. Ако не може да бъде изплатено от неговата дейност,  а фактически 
се основава на стойността на предмета, който бива закупуван с тези пари, 
това неминуемо води до пропастта. Ако заемните средства се дават без 
да има съответствие между  производителността на този, които получава 
парите, тогава сме изправени пред една пропаст, пред един голям проблем. 
Защото по този начин парите остават заклещени във финансовата сфера и 
не могат да излезнат от нея , и не може да се изпрати кредита, и постепен-
но се стига до един провал.  Това също е един вид смърт, отмиране, защото 
от един момент нататък нещата пропадат. 

Да се придвижим към третата категория пари. Човек си казва: „Какво  
ми говорите за пари, аз никога не съм чувал за връзка между дарение и 
икономика”. И бих казал:”Някога мислили сте за данъци напр.?” Ако пла-
щате данъци, то  получавате ли директна възвръщаемост?  Да, има възвръ-
щаемост и тя е от гледна точка на цялото общество. Има различни видове 
пари, които се дават даром- пари за благотворителност, пари под формата 
на  данъци и други дарения. Въпросът е за съзнанието, което трябва да 
развие човечеството, без да боравим парите за дарения. Другият въпрос 
е дали има достатъчно пари за дарения. Имаме ли някаква равнопоставе-
ност, някакво равновесие между тези три категории пари. През 60-те го-
дини на миналия век нямахме инфлация в полето на парите от транзакции 



за сделки, а в полето на втората категория пари.И тогава парите не могат 
да излезнат от тази втора категория и да отидат на следващото равнище- в 
полето за дарения. По този начин ние нямаме инструменти за преминаване 
от едното равнище към другото. Ако спестя пари от цигари или някакъв 
вид потребление и ги използвам във второто поле, за заем, въпросът сега 
е как да излезнат тези пари от тази сфера на инвестициите и  да преминат 
в полето за дарения. 

Сега нека да погледнем на тези пари от един друг ъгъл.  В полето на 
първата категория пари имаме работа с измерението Пространство. В по-
лето на втората категория пари имаме работа с измерението Време.  До-
като в третото поле, на парите за дарения имаме работа с измерението 
Вечност.  Тук ние преминаваме границите на  полето на Време и Прос-
транство и отиваме в областта на Безкрая. И когато Рудолф Щайнер говори 
за отмирането на парите, то тогава ние трябва да разбираме това, което той 
говори в един антропософски смисъл. И тогава отмирането не означава, 
че нещо е изчезнало, а всъщност означава, че нещо се преражда в един 
друг свят. Именно светът, който се намира между смърт и ново раждане. 
Моето разбиране за това, което казва  Щайнер за отмирането на парите  се 
състои именно в преминаване от това второ поле  към полето на третата 
категория. Когато ние сме благословени по време на нашето пребиваване 
между  раждане и смърт с това да имаме в нашето физическо тяло Азово 
съзнание, ние сме един вид микрокосмос, съществуващ обаче във Времето 
и Пространството.

Но преминавайки през Прага на смъртта, ние се превръщаме от един 
микрокосмос в един макрокосмос. Ние продължаваме да имаме едно са-
мосъзнание, но с една друга природа и едно друго естество.Ние сме свър-
зани с нашата индивидуалност, която преминава през различни преражда-
ния. И става така, сякаш ние гледаме върху нас от една периферия.  И това 
е моето разбиране всъщност за  това отмиране на парите, за което  говори  
Щайнер, че то по-скоро преминава в една друга сфера в която дават въз-
можност на нещата да се случват . Добре е да се знае, това, което казва 
Айнщайн, че ние не можем да решим проблемите със същите средства, 
които са довели до възникването на тези проблеми. За тази цел трябва да 
имаме просто един нов начин на мислене, който излиза извън рамките на 
тази схема, в която са били поставени преди това.  И това всъщност е есен-
цията, сърцевината на  човешкото развитие. Така от една страна имаме 
Пространство, Време и Вечност. Имаме и три категории пари, но въпросът 
е те дали съществуват по един здравословен начин, как се отнасят те една 
към друга с тези области. Ако ние не започнем да правим разлика между 
тези три категории пари, то парите просто ще излезнат извън релси. В 



този случаи парите няма да служат на човека,  а ще започнат да принуж-
дават човека да служи на парите. Според моето разбиране парите трябва 
да позволяват  да се случи тази троичност- да се разменят стоки и услуги, 
които да водят до нови инвестиции, които от своя страна да създават нови 
човешки способности.  

Всъщност темата на моята лекция беше Парите като осъществен дух, 
като осъществени човешки способности.



Рон Дунселман (Холандия)
На 09.06.2012 г. генералният секретар на Ан-

тропософското общество в Холандия  Рон Дунсел-
ман бе провъзгласен за Рицар на ордена Oranje 
Nassau от Нейно Величество Кралицата на Хо-
ландия заради обществения си принос и ангажира-
ност. Сред най-големите му заслуги са работата му 
като председател на Антропософското общество в 
Холандия, основаването на Валдорфско  училище в 
Мепел и построяването на Арта през 1973 г., която 
е първият антропософски санаториум за наркозави-
сими в Холандия.

Медитацията като път към човечеството
Симултантен превод: Катя Белопитова
Запис и дешифровка : Светлана Желева

26.10.2012г.

Скъпи приятели,
Тази вечер искам да говоря за медитацията като път към братството. И  

първото нещо на което искам да обърна внимание е колко е важно вътреш-
ната работа, за да стигнем до това да можем да медитираме, това което 
Рудолф Щайнер описва в книгата си „Как се постигат познания за висшите 
светове”. И може да се каже, че висшите светове чакат с голям копнеж  хо-
рата отново да се отвориме за истините на Духовния свят.

Д-р Щайнер пише още за това как човек може да се отвори за Духов-
ните същества и по този начин да може да се работи. Освен това ние не 
сме сами, чрез инспирацията се отваряме, за да може заедно с Духовните 
същества и природата да работим и помежду си. През 868 г. с решението 
на църковния събор за изключване на Духа, човечеството бива отрязано от 
Духовния свят. Но чрез Антропософията можем да постигнем точно това , 
да направим нещо като „преврат” срещу това отрязване от Духовния свят 
и отново да се съединим с него.  За развитието на света това е от изключи-
телно голямо значение.  

В хода на едно много дълго развитие на Земята и на Космоса, и в това 
дълго развитие в Свръхсетивната област, всъщност  Свръхсетивните Съ-
щества просто не са могли да се развиват.И развитието на Свръхсетивния 
свят не е могло да се осъществи повече. И сега е трябвало да бъде създаден 



друг свят, сетивен свят, в който навлизат човешките същества и по този 
начин те са забравили, изоставили са Духовните Същества. Хората идват 
на Земята, раждат се тук, ние също, и това, което ние развиваме на Земята, 
то често с радост и с лекота, красотата, истината и мъдростта, да можем 
да вкарваме всяка нощ, също и през Портата , в Духовния свят. И по този 
начин  в Духовния свят да може да се породи новото. И това ново вече се 
носи от хората. И с тези плодове, които човешкият живот създава Духов-
ния свят, Духовните Същества могат да продължат да се развиват. И това, 
което е нашата отговорност е ние да се грижим за качеството на това, което 
постигаме, което трябва да отговаря на Духовния свят. 

И мога да кажа, че медитацията е път към Духовното, към Духовните 
Същества, път и към хората, към човешкия свят. И е добре да говорим 
за медитацията, за нейната красота, за хубавите й страни, но трябва да 
обърнем внимание и на сенчестите й страни. И когато  Р.Щайнер говори за 
медитацията, която правим, това е нещо, което ние съвсем свободно пра-
вим. И тя, разбира се, има своята сянка. Искам да ви поговоря и за сянката, 
която се хвърля от свободното действие на едно Божествено създание.

Ако се върнем на централното събитие- Мистерията на Голгота. Пред-
ставете си го така,  че в Света на божествата едно Божествено Същество се 
е приготвило да слезе на Земята. В старите Мистерии, знаете, в този мрак, 
който все по-тъмен е ставал е трябвало да дойде едно Същество от Слън-
цето. И се е усещало, че То ще дойде. И в течение на времето това е било 
добре подготвено, така че се е родило едно дете Исус на Земята. Знаете, че 
Р.Щайнер говори за две деца Исус.Тук няма много подробно да се спираме 
на този факт, а ще се концентрирам върху това дете Исус, което се е родило 
на Земята. И Ирод е започнал да търси това дете. И дори е поръчал това 
дете да бъде убито. Защото той се страхувал да не му бъде отнета властта. 
Той  е знаел, било е пророкувано, че ще се роди  едно божествено дете на 
Земята, и Ирод е пуснал навсякъде хора в страха си и хиляди, и хиляди 
деца са били убити.

И само си го представете това.Само защото ти си роден, хиляди други 
деца биват убити заради това. Помислете си колко непоносимо е това усе-
щане. Роден съм на тази земя и само защото аз съм роден, хиляди други 
деца биват убити. Как мислите, че аз мога да издържа подобно нещо? И 
само си помислете, майка му Дева Мария как се чувствала, след като тя е 
родила едно дете, а хиляди други майки са загубили своето, как е могла 
тя това да го понесе. И в този смисъл Р.Щайнер казва, че в най-светлото 
дело на Земята се появява едно най-страшно и мъчително дело, и то пре-
дизвикано от друг човек. И след това- най-свободното дело на човека- ме-
дитацията. Не искам да ви разказвам тези неща, за да ви изплаша и да всея 



страх от медитацията, но само си помислете за полето от напрежение, в 
което се намираме в най-свободното дело- медитацията. И когато меди-
тираме и живеем с една мисъл, това е нещо, което се случва изключител-
но концентрирано. И само ако си представите в добрия смисъл на думата 
медитиране, което означава, че ние се намираме извън тялото си, т.е аз 
ставам безтелесен. И можете в тази 9 глава от „Философия на свободата” 
да прочетете  така се нарича идеята на свободата, а пък медитацията е едно 
нещо, което се случва по свободна воля. Да се осъзнаете чрез мислите и 
чрез отражението им в тялото. И чрез отражението в тялото се издигате 
нагоре и така осъзнавате това.

Р.Щайнер дава следния образ, в Холандия е много лесно да си го пред-
ставите това- там е морето, вървите по брега, и когато се обърнете назад 
виждате вашите стъпки по пясъка, те се  вдълбават в пясъка. В България 
като завали сняг можете да видите този образ, че стъпките ви се отпечатват 
в снега. И можете да си го представите при медитацията, че нещо се оп-
исва, слиза надолу и се отпечатва в телесността, но тези  етерните усилия 
отдолу отново се изправят срещу това. И можете да си представите, че ако 
дълго време медитирате, след време телесността,с всичките желания, на-
гони, страсти и радости се изправя срещу вас. И можете да си представите, 
че светът на желанията и страстите ви се открива по ясно в съзнанието.И 
Р.Щайнер казва, че аз не медитирам за нещо прекрасно, красиво, приятно, 
а когато медитирам, знам, че го има този свят на тези нагони, страсти, на 
най-лошото на което аз съм способен, че го има в мен. Именно за това ме-
дитацията е един прекрасен път към себепознание. И така можете по-лес-
но да разберете златното правило, което Р.Щайнер дава в „Как се постигат 
познания за висшите светове”.Златното правило гласи, че ако направим 
една стъпка напред в духовното развитие,то се правят едновременно три 
стъпки в моралното развитие. 

Често се шегувам , и когато възникнат много спорове, кавги, неприя-
зън, конфликти в Антропософското общество ,то тогава казвам „Много до-
бре сте медитирали”. Следователно работата върху себе си,  е работа върху 
Съществата, които се срещат в нашите нагони, страсти, нисши желания и 
за тези същности, които ние срещаме. Защото освен това, когато ние се 
опитваме да се развиваме  в етичен и морален смисъл, то правим нещо и за 
другите хора. Точно по този начин медитацията става път към братството. 

Искам да кажа още нещо за самата медитация.  Като първа стъпка в 
една медитация е способността ни да се концентрираме, да изключим все-
ки шум от нас, да притихнем, да станем тихи и  тогава вземаме някакво 
съдържание, в което живеят Духовни сили. Т.е в които живеят силите на 
Духовните Същества.Отваряме се за Духовния свят, отваряме се за Духов-



ните Същества. 
Втората стъпка, която правим, това , което сме взели като тема, съдър-

жание да  мислим през нощта върху него.
 Да вземем пример. Напр. образът на един кентавър. През 1911 г. дава 

този образ, на международна конференция в Болоня, където говори през 
философи.  Да вземем образа на кентавъра. Ще го направим. Това е едно 
същество, което е получовек,  полуживотно. Можете да си представите, че 
тялото му е най-животинското тяло, което може да има. А главата му- най-
красивата възможна човешка глава. Нека да ви помоля всеки на спокой-
ствие за минутка-две да извика този образ в съзнанието  и да се концен-
трирате върху него. (Пауза)

След тази стъпка минавате към съзерцанието. И сега нещо започва да 
движи този образ. И можете да мислите, да задавате въпроси: „ Как се 
храни този кентавър” напр. , или  „Как ще се движи?”, „Какво ще прави?”, 
„Как се е получил?”, „ По какъв начин ще мине през живота?”, „Той сам ли 
живее ,или живее в група?”, „Какво обича, какво мрази?”. В тези минути 
вие ще се опитате да го опознаете по-добре. И това ще го направим сега, 
отново всеки за себе си. (Пауза)

Идва и третата стъпка в пътя на медитацията. Това е истинската меди-
тация.Вземате образа във вашата душа, мисли ли сте върху него през но-
щта, след това сте отворени за това, което ще ви каже вашата душа. Тогава 
оставяте образа да си отиде и виждате какво се случва в душата. Това може 
да бъде някакво чувство, някакво настроение, може да бъде мисъл, които 
казват нещо за същността, с това, което е свързано с този образ. Р.Щайнер 
пише в „Как се постигат познания за висшите светове” , че медитацията  
се разширява все  повече към един живот към Душевните Същества. И 
трябва да видите дали ще се получи някакъв отговор, някакво настроение 
, нещо, което е за вас. Сега ще го направим и това. (Пауза)

Това е само един пример. Има много и най-различни възможности. В 
медитацията с кентавъра става въпрос за фигура, която не може да се роди 
и да съществува в света.По-скоро тя е съставена от различни елементи от 
земния свят, но не е земна.И заради това ние малко се освобождаваме от 
нейното качество. Когато осъзнавате, че тя не може да се храни по този 
начин, но вие също се освобождаването от земното и от земните неща. Съ-
щото е и с медитацията на Кръста на розите.Това е централна медитация в 
Антропософията. На земята има черен кръст и там между него се появяват 
червени рози. Но заедно те не могат по никакъв начин да се случат в при-
родата. И именно затова по някакъв начин се освобождаваме от природата 
и ставаме по-открити за Свръхсетивния свят.

Р.Щайнер посочва, че когато вземете в медитацията образа на кентавъ-



ра, можете да усетите от тази виталност, жизненост , която силно се поя-
вява в човека. Тук важното е, че след концентрацията се опитваме съвсем 
открито да съзерцаваме.От една страна, да бъдем открити за природата. И 
пак там, в книгата „Как се постигат познания за висшите светове” упраж-
ненията, които формират духовните органи, се наричат подготвителни, 
първо виждате как трябва да погледнете към всичко, което расте, живее и 
се развива.  От друга страна, това, което умира, изчезва или загива. 

Първо, съвсем концентрирано да наблюдавате едно цвете напр. И може 
да помислите малко за това цвете. И да видите какво усещате.След това 
да наблюдавате какво се получава във вашата душа като настроение, като 
отговор. И когато наблюдавате увяхналото също да бъдете съвсем отворе-
ни, и виждате, че настроението е съвсем различно. Първото настроение, 
което се получава когато виждате как цвете расте и цъфти, Р.Щайнер го 
сравнява с изгрева на Слънцето. А увяхнало, мъртво цвете- с изгрева на 
Луната. И когато правите това нещо често, можете да се научите да мина-
вате от Слънцето към Луната , между живота и смъртта.Аз толкова много 
съм работил по тези медитации и съм се учил от тях, и все още продължа-
вам.Вече 35 години ги правят. И в моите разговори с пациенти, които са 
зависими от наркотици  усещам какво в тази личност може  да живее, да 
продължава да се развива и какво трябва да отмре. 

Медитацията като път към човечността. След това идва това позна-
ние, в което можете да чуете какво в животните иска да бъде изразено, да 
се чуе нависоко.И тогава можем да усетим чувството, усещането на едно 
животно, когато оставяме съвсем отворени за астралния свят. И толкова 
често в моите срещи с психотерапията, която провеждам с моите пациен-
ти-наркозависими, се научих не толкова да слушам това, което ми казва 
човекът срещу мен, а по какъв начин го казва. Колко силен е гласът му, в 
това се изразява  душата. И тогава може да се случи тази истинска среща. 
Медитацията като път към другия човек.

Третото, предпочитано упражнение, което Р.Щайнер дава е опитай се 
да се вслушаш в един човек, който говори нещо съвсем различно, ужася-
ващо, по-различно от теб. За да можем да се упражняваме, да можем да 
слушаме какво ли не, всичко възможно. Много неща ние няма да можем да 
ги чуем. И така се затваряме за другите хора. При мен, с наркозависимите 
чувах какви ли не ужасни неща, за неща, за които изобщо не исках да чу-
вам- за престъпност, която те бяха извършили. Но аз не мога да ги опозная, 
ако не чуя тези неща. През последните 8 години от работата ми с тях  съм 
чул  изповеди на 1800 човека, зависими от наркотици. Само 1 път ми се 
случи да не мога да чуя това, което ми казват.Толкова страшно бе това, 
което казваше. И ние не можехме да му помогнем на този човек. 



Най-важното е да се упражняваме. И това упражнение, което Р.Щайнер 
ни казва,  има достатъчно много възможности за това-  да бъдем открити, 
да слушаме  и да чуваме неща, които въобще не можем да понесем. Това е 
пътят, по който търсим другият човек. 

Другото на което искам да ви обърна внимание е медитативно да вли-
заме в разговор с друг човек. Водим разговор и поглеждаме към него по 
следния начин – с 4 стъпки. Това може да бъде среща с човек, който търси 
помощ. Или може би човек, който има въпрос. Това може да бъде екзис-
тенциален въпрос, дори не е необходимо да бъде терапевтичен. Първата 
стъпка е да се опитаме да бъдем съвсем открити, да пристъпим към раз-
говора като се пречистим откъм всичките му предразсъдъци, ставам тих 
и спокоен, влизам тихо в мен, пречиствам се, така че другият да може да 
се открие. И тогава се слуша.  Опитваме се да станем едно с това, което 
другият ни казва, без да губим самите себе си, но така, че да се пренесем 
в съзнанието на другия .Пречистването, откриването за другия, трансфор-
мирането – по този начин стигаме до единение на двама души. И тук за-
белязваме, че е възможно това, което е като при причастието. Тогава се 
появява мисъл, тогава се появява слово. Напр. нещо за което не сме ми-
слили, което е ново, но за тази личност  то е съществено. И мога да кажа, 
че всеки разговор е тайнство. И чрез цялото това пречистване, откриване, 
трансформацията  от единия към другия , и чрез единението , това, което 
може да дойде, по  този начин се върви към другия човек. Медитация като 
път към човечността. 

Преди края ми се иска да упражним още нещо с вас. Казах ви, че има и 
опасност при медитацията, но те са предизвикателство към това да станем 
човеци.  Тогава ще се срещнем с Двойника си. Тогава обаче ние можем да 
го освободим и също да станем по-свободни. Но това не са опасности, това 
са по-скоро различни шансове, възможности., поемане на отговорности. 
Медитацията е едно дело, освобождаващо.  Това, което не съм спомена-
вал е, че при медитацията с кръста с розите или с кентавъра, човек, може 
много да се е занимавал със себе си, и затова Р.Щайнер дава , по мое мне-
ние, след медитация с кръста с розите път към медитацията към човека, 
пътя към Христос. Искам това да го направя с вас. Питам ви : „Изпитвате 
ли радост от дейност, която човек извършва от сърдечна доброта.?” Пред-
ставете си човек, който е направил нещо за друг човек  или за природата 
от сърдечна доброта. Изпитвате ли радост. Опитай се да си спомните за 
такова нещо.  Това не е медитацията за сърдечната доброта, а за радостта 
от такава постъпка.  Това е медитация върху чувство, пояснява Р.Щайнер.
(Пауза)

Бих искал да станете повече като холандците и да споделите с вашия 



съсед вашата радост. (Пауза)
И втората стъпка, която Р. Щайнер дава е опитайте се да си представи-

те  какво точно е сърдечна доброта, каква е идеята на сърдечната доброта 
. А тя е да се попие от сърдечната доброта на другия и да я направи своя и 
да се задълбочи на практика в тази идея. И се опитваме да останем в това 
чувство. И дали изпитвате радост от сърдечната доброта.  2-3 мин. (Пауза)

Когато правите упражнението на спокойствие, ще можете да видите, че 
след една такава медитация с открито сърце ще можете да отиде в света, и 
ще усети щастието, което го има в света, че се случва. И това, което можете 
да решите за себе си е да бъдете открити, да отваряте сърцата си за света. 
С това медитацията е път към човека, към човечността.

Убеден съм, че вие ще развиете добър медитативен живот, ако искате. 
Благодаря ви.

Светът като храм
Лекция от Националната конференция на
Антропософското общество в България

София, 24.09.2011 г.

Скъпи приятели, 
Ние в Холандия се чувстваме много свързани с вас. В стаята на нашия 

УС имаме три картини, едната от които е икона на Свети Георги. Тя ни е 
подарена от вас и ние често мислим за вас. Искам да ви предам сърдечните 
благопожелания на Мария де Зваан. Ние сме ви благодарни  за работата, 
която свършихте, за да се случат нещата, които трябва да се случат.

Темата на моята лекция събужда в мен позитивни чувства винаги, ко-
гато се връщам към момента, в който Р.Щайнер произнася думите „Светът 
става Храм”. Това се случва в мига, когато Старият Гьотеанум вече се е 
бил запален отвътре. В последния ден на 1922 г., Р.Щайнер изнася лекция 
в Гьотеанума, а между дървените стени вече е бил запален огънят. Той из-
говаря думите „Светът става Храм”, отива си вкъщи, а след това го викат 
обратно, защото Гьотеанумът гори.

А Старият Гьотеанум е бил Храм, в който са живеели Духовни Съще-
ства, и е бил жив. Бихме могли да кажем, че когато този Храм се запали и 
се разтвори в света - в топлината, в светлината, в цветовете, в цялата ма-
териалност, когато Етерното тяло на този Гьотеанум се изнесе в Етерния 
свят, и когато Гьотеанумът придоби своята стойност там, тогава светът се 
превърна в този Храм.



 Когато по-късно Р.Щайнер обикаля това място, той казва: Гьотеанумът 
е вече мъртъв!”, а така говорят само за живи същества. Искам да направя 
една важна крачка, като кажа, че не всичко в света е видимо, но всичко ви-
димо и невидимо съществува и е тук. Също така и светът, в който пристъп-
ваме през нощта, както и светът след смъртта, всичко е тук. Всичко това е 
светът. Р.Щайнер пише, че преди много много време, в този свят  съвсем 
на ръба на Космоса е имало място, където е съществувало човечеството. 
И тогава е съществувал един голям свят, Светът на Боговете. А Светът на 
хората е бил в едно съвсем малко ъгълче на Космоса.  Имало е един Бог, 
който се е грижел за човечеството. И това е бил архангел Михаил. Но що 
за същество бе той? Той е Съществото, от което произлизат мислите за 
нещата. Това същество беше проникнато от Мъдрост и изпълнено с Кос-
мическа интелигентност. Той беше Съществото на Световете и изгражда-
ше вътрешна връзка със Съществата. Космическата интелигентност беше 
връзката на Йерархиите една с друга. И Михаил се грижеше за всичко 
това, управляваше го, пазеше го и го владееше. След това идва Планът на 
Боговете. Това е техният идеал, техният план да превърнат заедно с тези 
хора от ъгълчето Космоса това човечество в един Бог, който да е съ-творец 
на световете и който да служи във Космоса като тях самите. 

Човечеството започва да слиза  бавно през Космоса надолу и за много 
дълъг период от време се установява тук, на Земята. И планът беше това 
човечество да приеме тази Космическа интелигентост вътре в себе си. А 
Михаил през това време предава на хората тази Космическа интелигент-
ност, гледа това как се случва, но и слиза заедно с тях на Земята. Косми-
ческата интелигентност слиза в хората и влиза в сърцата им. Всъщност 
това е мястото, където Той живее, в сърцата ни живее Михаил. Р.Щайнер 
описва как мисълта се освобождава от главата и влиза в сърцето, така че 
в човечеството да възникне едно ново мислене, едно свободно мислене 
на сърцето. Така че мислите да не са интелектуални, абстрактни, а да са 
проникнати от чувствата на човека, т.е от неговото сърце и да бъдат прежи-
вени. И когато приемем в мислите си и си представим, че в стари времена 
Космосът е бил съвсем жив, както и движенията на звездите, ние разбира-
ме, че всичко, което се случва между звездите, е непредвидимо и небето е 
подвижно. Когато тази интелигентност започва да слиза, този Космос за-
почва да отмира. И се стига до там, че Р.Щайнер казва: „Днешният Космос 
е мъртъв Космос”, и това е съвсем разбираемо.

Това, че Космосът ще стане отново жив, зависи най-вече от участието 
на хората. Без хората това не може да се случи. В книгата „Как се постигат 
познания за висшите светове” можем да прочетем това съвсем конкретно. 
Там можем да усетим, че космичният свят е вече мъртъв и такъв не може 



да продължи напред. И това е много драматично.  От хората зависи какво 
ще се случи в бъдеще, както отбелязва Р.Щайнер.

Има една картина в края на неговия живот. На нея може да се види кол-
ко голям, безброен е Космосът и колко многобройни са звездите, и колко 
мъничка е Земята. Всъщност, хората не са значими в Космоса. Вие можете 
да си представите тази картина: Земята в огромния Космос е като една 
прашинка. Тази картина, разбира се, може да действа потискащо, депреси-
ращо, като си помислим: „Колко сме незначителни!”.Но Р.Щайнер казва, 
че това не е вярно и дава съвършено различно тълкуване. 

Всъщност е много хубаво да се медитира с тази картина и да оставим 
душата си в нея. Искам да се опитам да нарисувам тази картина.

Да вземе света на растенията. Знаете, че растенията се зараждат от 
кълновете, те растат със стъблото, с цвета, с листата, с плодовете, но в къл-
на се съдържат повече сили, отколкото в порасналото растение. В кълна се 
съдържат повече етерни сили, отколкото в порасналото, развитото расте-
ние. Можете да си представите тези невидими сили, които се съдържат в 
кълна. Те се издигат нагоре с цялата си мощ и започват да оформят види-
мото за нас растение. Това е една имагинативна картина. После да вземем 
минералите. В зараждането на минералите се съдържат повече сили от 
това, което се оформя в минерала. Представете си какви сили се освобож-
дават, когато се освобождава атомът. Толкова много сили се съдържат и в 
минералите и те се излъчват в Космоса. Всъщност, тези сили се грижат за 
това растенията да израснат на подходящото място. 

След това вземеме животните. Всъщност, много повече сили се съдър-
жат в зараждащото се животно, отколкото в оформеното вече животно. И 
тези сили се грижат да се образува нов Зодиакален кръг в Космоса. Имаме 
тази картина с този изграждащ се и още неясен, но действителен  Космос.  

И тогава идва ред на човека. Имате силата на мисълта. От този умиращ 
Космос се вземат мисловните сили.  С тези сили на интелигентостта хо-
рата могат да се вместят в Космоса. И се получава така, че всички хора са 
заети с това да изградят един нов Космос, който е един нов Храм. 

Сега ще го кажа малко по-сложно. В „Тайната наука” Р.Щайнер  опис-
ва, че всичко това, което се е случило на Старата Луна в миналото превъ-
плъщение на Земята, все още не се е въплътило в нашата, сегашна Земя. И 
това, което предстои да се случи, зависи от това, което хората вършат. От 
една страна, имаме това, което струи към нас от старата инкарнация на Зе-
мята, от друга - това, което човек върши и можете да си представите какво 
ново творение може да възникне при това взаимодействие. 

През 2012 г.  хората очакват едно определено раз-



пределение на съзвездията и това, което ще се случи, 
зависи от това, което хората чувстват, мислят и же-
лаят. И това е много вълнуващо. Всяка човешка мисъл е от значение за 
бъдещото творение, както и всяка мисъл, чувство, постъпка. 

Искам да дам един пример с нещо, което отдавна нося със себе си и 
има голямо значение в моя живот. Става въпрос за един разказ на Roland 
Dal’s, един писател. Става въпрос за времето и за една машина на времето. 
Имало едно време едни хора, които живеели на Земята. Било възможно те 
да се качат на една машина, която да ги отнесе назад в миналото. И глав-
ният герой поискал да пътува на всяка цена назад във времето, и заедно с 
други хора той влезнал в тази машина. Затворили се  вратите и се отпра-
вили  към миналото, хиляди и хиляди години назад. Тези хора трябвало да 
дадат една клетва, че когато се отворят вратите, те ще видят една стъклена 
пътека, но стъпвайки върху нея, те не ще се отклонят на никъде.

Отворил се люкът и главният герой поел по този стъклен път. Той ви-
дял един страхотен свят -  уголемен с големи дървета, растения и животни. 
Човекът си помислил: дали това не е нашата Лемурийска епоха? Върви 
този главен  герой и вижда едно цвете отляво. Приискало му се да го поми-
рише. И докато вървял по тази стъклена пътека, той се загледал в цветето. 
Единият му крак неусетно излязъл извън пътеката. 

Сърцето му се разтуптяло. Той се разхождал, разглеждал и след извест-
но време се върнал към машината на времето. Отново се отправил нагоре, 
във времето, в което първоначално бил живял. Вратата се отворила , той 
излезнал от люка и видял съвършено различен свят от онзи, който е оста-
вил преди заминаването. И никой от тези, които са пътували в машината 
на времето, не разбрал защо е така. Всички били объркани, докато един 
ден видели  върху подметките на обувките си малко насекомо. И нататък 
разказът продължава по следния начин: имало едно животно в далечни 
правремена, една пеперуда. И тя била толкова гладна, че умряла от глад. 
Ако това насекомо, не беше се закачило за крака му и бе останало в онзи 
свят, в миналото, то тези животни, които  умираха от глад, щяха да го изяд-
ат и нямаше да умрат от глад. И  така се получава една верига - това, което 
не е оживяло, защото се закачило на подметката, е можело да изяде някое 
друго животно, което е умряло от глад. И някой друг хищник е можел да 
изяде други хищници, които също са умрели това, защото не са изяли тези 
животни. Това става и с хората, които са умрели от глад, а не са изяли тези 
животни, и светът става съвършено различен. Това е резултат от малкото 
отклонение от стъклената пътека вляво, което е направил главният герой, 
когато е стъпил встрани.



И така човек се замисля как една малка стъпка встрани може да има 
толкова голямо значение. Всеки човек съизгражда света.  Михаил изисква 
от нас да сътрудничим при изграждането на този свят на Космоса на бъ-
дещето. И за да ни направи по-съзнателни, Михаил ни пита какво прави 
Христос за бъдещето на човечеството. Ние вече чухме за взаимодействи-
ето на Михаел и Христос. Христос живее в нашата същност, в нашите 
сърца заедно с Михаил в тази сила на Възкресението. И Христос може да 
направи повече, когато допуснем в нас да работи Михаиловият импулс. И 
тогава пътят, вървенето през нощта, придобива голямо значение. Малко 
преди смъртта си Р.Щайнер дава някои картини за това колко много ние 
бихме могли да постигнем през нашия път през нощта, например през тази 
нощ.  И аз искам да ви представя тези имагинативни картини.

Когато ние заспиваме и загубваме будното си съзнание, Р.Щайнер  оп-
исва това състояние като няснота, като една размитост, състояние на мъг-
ла. И тогава нашето усещане за време се разпада. 

От 1850 г . насам се получава едно разделяне на мисли, чувства и воля. 
И през нощта се получава един страх, в тази част на съня хората са много 
плашливи. Точно в този момент се явява Христос. Той ни помага да стиг-
нем до Света на планетите. Можем да си представим , че в този момент 
се получава едно преобръщане на съзнанието, със своето астрално тяло 
човек се разширява в Космоса. И когато е в това състяние, човек поглежда 
отгоре и вижда едно тяло, което лежи в леглото. Това за вас е външен свят, 
извън вас - тяло със сърце, черен дроб и т.н. Това е външно за вас. Рудолф 
Щайнер описва това в един цикъл лекции, изнесени  в Англия. Лежащото 
в леглото тяло е едно огледало необходимо, за да може човек да остане в 
съзнание и да придобие друго съзнание. И в този момент Христос ни по-
мага да получим една стълба, която ни води по-нататък, която ни завежда в 
света на неподвижните звезди. И Христос води човека през всичките тези 
дванадесет зодиакални знака, за да може човек да получи тези сили, които 
са необходими на онова тяло, което лежи в леглото. Човек взема онова, 
което се е случило в предишните инкарнации на Земята, и онова, което би 
могло да се случи оттук нататък. Когато поема Христовия импулс, може да 
се случи това, че моралните, духовните сили от Божествата да се вплетат в 
астралното тяло и Аз-овата същност на човека.  

И когато Луната извиква при себе си човека, тогава човекът се връ-
ща обратно. Ако обаче човекът умре, той преминава по-нататък. Но при 
събуждането, при влизането обратно в своето спящо тяло, човек взема в 
системата на веществообмяната и крайниците тези морално-духовни сили 



на Божествата.
И когато човек се събужда, в него са вплетени тези морално-духов-

ни сили, струящи от Христос. Всички знаем от опит, че когато човек има 
трудности, проблеми и преспи заедно с тях няколко нощи, той забелязва, 
че нещата са станали по-различни, отколкото преди, че човек действа по 
различен начин, отколкото ако не беше прекарал с тях няколко нощи. По 
време на своите лекции Рудолф Щайнер се обръща към своите слушатели 
и пита: „ Къде можем да търсим Христос ?”. После отговаря: Той е жив и 
ако човек успее в своето будно съзнание да поеме в своя свят от чувства, 
желания и мисли това, което е  Христовият импулс, нещата стават по съв-
сем различен начин от това, ако не го направи.

Вече 30 години  работя с хора, които са зависими от наркотици и ал-
кохол. Ние създадохме различни институции за работа с тях.   В тези  за-
ведения те преминават през различни терапии и обучения, включително 
антропософски общности. След като се завърнат в реалния живот, много 
от наркозависимите  отново се поддават на дрогата.  Но когато са навън, 
им трябват пари за наркотици. И те замислят да откраднат чантата на някоя 
жена например и признават, че са искали да го направят, но не се получава. 
„Имаше  нещо в моето тяло, което не ми позволяваше да посегна към чан-
тата” - казва един от тях. Друг пък признава, че е искал с взлом да влезне 
в някоя къща, набелязал си дори дом, подготвил се, смръкнал кока преди 
това и точно когато бил  пред къщата, нищо не могъл  да направи, не се по-
лучило.” В мен имаше нещо,  което ме възпретястваше”. За съжаление, не 
се получава при всички наркозависими, но при доста от тях се наблюдава. 
Това е нещо много интересно.

През тази  една година, когато този човек е бил в антропософска общ-
ност, през нощите в астралните им тела са се вплитали тези морално-ду-
ховни сили, които идват от Духовния свят и са изиграли ключова роля, про-
менили са нещо фундаментално в неговото тяло.  И  това, което се случва 
през нощта, се отразява  по един правилен начин върху това, което правим 
през деня,  и то отново повлиява на това, което се случва през нощта. Ако 
то изиграе роля за това, което се случва през деня, човек може морално да 
съдейства за изграждането на един нов Космос, един нов Храм.

Искам да добавя още една картина, която може да бъде от значение за 
вас. В нея може да се види една дъга.  В книгата на Рудолф Щайнер „Как се 
постигат познания за висшите светове”  той  ни посочва една дъга. Трябва 
да изследвате тази глава, защото тук е казано как  човек може да съдейства 
за изграждането на света като Храм. В нея Рудолф Щайнер е написал като  



подготовка за Просветлението и Посвещението доста практични неща и 
подходи.Сега тази чудна глава от книгата ще я разгледаме накратко. 

Първото условие е да се грижим за здравето си, до-
колкото е възможно. 

Второто е да имаме  усещането, че сме част от ця-
лото.

Трето: всички мисли и чувства са от същото значе-
ние, както и волевите действия. 

Четвърто: да имаме една духовна везна и да се оп-
итаме да постигнем едно равновесие между това, кое-
то се опитваме отвътре навън да изнасяме и отвън да 
внасяме навътре. 

Да дадем отговор на въпроса: „Как външният свят се вписва в мен и 
как аз се вписвам в него?”

Пето:”Бъди издръжлив докрай!” Това е Духът-Се-
бе, който взема решение да издържи.

Шесто: да развием чувство за благодарност, свър-
зано с Духа-Живот.

Седмо: да живеем, а не да се опиваме да живеем.

Какво се получава, когато човек се упражнява по този начин?
Приближаваме се до точката на Среднощния час, където можем да 

срещнем Христос. Без това не можем да имаме откровение. Потапяме се в 
море от доверие и любов към всичко съзидателно. Какво правим със Зло-
то? Можем да търсим онези страни, които можем да превърнем в добро и 
съвършено. Връщаме се на Земята през областите. Как извървявам обра-
тния път? Работа, благоговение, внимание, любов, благоговение, работа 
и молитва. Медитирането върху това се превръща в труд. Работа и благо-
говение – в труд. Трудът в живота се превръща в молитва. Чрез това през 
нощта и през деня светът се превръща в храм.



Разрешаване на конфликтите и въпросът 
за лидерството 

Симултантен превод: Катя Белопитова
Запис и дешифровка: Светлана Желева

27.10.2012 г.

Скъпи български приятели,
Благодаря за поканата, много обичам да идвам в България и всеки път 

с удоволствие го правя. 
Първата тема по която ще говоря е икономиката.Както вече бе споме-

нато, всички работят за всички. Живеем в такова време в което като че 
ли съществува тази перверзия, че много хора работят за много малко. Но 
истинското разбиране е,че икономиката съществува за това да покрие по-
требностите на всички хора.А ние като икономически субекти това го из-
живяваме, защото имаме нужда от продукти, имаме нужда от стоки. А от 
другата страна,  можем да си представим, че всяка една  фирма и произво-
дител отговорят на някаква потребност, която съществува в хората. Напр. 
искам да имам здравословни продукти и отговорът е едно биодинамично 
стопанство. Или имам нужда от кола и отговорът е една компания, която 
произвежда автомобили.  Днес имам нужда от хартия и нещо за писане, и 
отговорът идва от икономиката.И така живее икономиката, всеки един от 
нас  предлага по нещо, от него се нуждаят други хора и по този начин става 

Д-р Герхард Херц
доктор на социалните науки,  Ин-
ститут за развитие на предприема-
ческа култура, Грьобенцел, Бава-
рия,



това взаимодействие. Във всеки един от тези отговори, във всяка една от 
тези организации работят хора. Тези хора са носители на инициативата , 
това са  предприемачите.

Първо, всеки човек за себе си е собственик и ръководител. Но тъй като 
ние не сме все още ангели, малко е жалко за това, но имаме много големи 
шансове да се научим заедно от и със другите хора. Ако бихме били анге-
ли, но те не бихме имали нужда от външно ръководство. Но тъй като хора-
та са различни, освен това работят в различни взаимоотношения помежду 
си, все още в тези социални организми се търсят такива хора, които да 
координират другите, да организират другите, да държат настрана,  отда-
лечени някои от други. Това се нарича ръководене. Преди хората сме били 
ръководени отгоре, от семейството , от различни неписани закони. Но днес 
това вече го няма.И именно затова днес, на първо място всеки един от нас 
трябва себе си да ръководи.Всъщност веднага може да се направи уравне-
нието ръководство= себеръководство.Но тъй като знаем, че това все още 
не функционира перфектно , във всеки случаи имаме нужда от някакви 
опори, подпори, парапети, за това ръководене. За да може в един момент 
все пак някога  да стигнем до този идеал: себеръководството.

Още веднъж искам да повторя тези думи, че ръководенето в този сми-
съл в който аз днес го разбирам е една от тази помощ,  която наричаме 
развитие на човешките способности . От тях имаме нужда, за да можем да 
се справим с епохата на Съзнателната душа в която живеем сега и с изис-
кванията на тази епоха.

За тази цел ние делегираме на хора от нашата среда задачи като им 
казваме: „Ето, искаме от теб да те имаме като ръководител, като водач”, и 
то  не защото той по рождение притежава такива качества, а просто заради 
ръководните способности, които той притежава и развива.

 И трябва да можем тази помощ към  развитието на интелигентната 
способност да я подобрим. Аз винаги използвам един инструмент, аз ще го 
използвам и при темата конфликт. Някои вече го познават, това е този кръг, 
който се състои от 12 други кръга. Използвам го като своего рода компас, 
който може да ни помогне както по въпроса, свързан с ръководството, така 
и при въпроса за конфликтите и въобще  при решаването на нещата, които 
възникват в социалния организъм. 

Зад тези  12 кръга могат да бъдат открити силите на Зодиака. Започва-
ме с Овен, противопоставен е на Везната, хармонията. И не само на хар-
монията, ще видим след малко. Това в момента не ни е необходимо, но 
трябва да го знаем като основа, върху  която ще работим или като фон. 
Естествено, защото живеем в много сложен и комплициран свят, това не 
е всичко. Защото една сложна ситуация, един комплексен и сложен свят, 



се нуждае от комплексен и сложен инструмент. И именно затова във всеки 
кръгови елементи имаме 7 фази, които може от гледна точка на изкуството 
, са ориентирани към 12-те настроения на Рудолф Щайнер, като всеки от 
стихчетата има по 7 реда. 

Но нека да оставим това на всеки от вас като една лична изследовател-
ска задача към себеводенето ви. Сега се връщам отново към въпроса за 
ръководството и искам да разгледам 3 от аспектите. Една от най-важните 
задачи в момента в който някой поеме ръководна задача , независимо дали 
е задача към себе си или да ръководи други  е  свободата. Най-важното е, 
когато някой е поел ръководна задача  за друг, да му  даде толкова свобод-
но пространство , за да може другия  човек да действа, колкото това му е 
възможно., т.е да има свобода на действие. И ако взема това поле на сво-
бодата, тук горе, то целта е да го направя възможно по-голямо. И виждам, 
че това е възможно единствено, ако другите 11 полета са добре запълнени 
и добре водени. Ако гледаме обаче само в едното поле, то ще се превърне 
в произвол , в егоизъм., т.е за свободата има много предпоставки. Може 
да се досетите, че във всяко едно поле са скрити много ръководни задачи. 
Все пак трябва да ги търся и да ги открия, и ще вземе още 2, но това е само 
моята гледна точка, което не означава, че всеки един от вас има същите .

Можем да кажем, че всеки един, който ръководи  има като задача да 
намери посоката. Как може да стане това? То има нужда от идеал, от визия, 
от праобраз. 

 Това поле ние сме го разработили като поле за осигуряване на качест-
вото и гарантиране на качеството  и то носи името поставяне на задачите. 
Но това не е компас, който виси и витае в небесата или в моята глава. Това е 
един реален инструмент, който се използва в икономиката. От една страна, 
ако аз съм поставил задачата, то от другата  страна, за да не виси тя,  трябва 
да има нещо, което да й се противопостави , да се заземи- това са парите, 
ресурсите, финансите. Вече имаме два изключително важни фундамента 
за тази задача горе- да осигуря свободно пространство за действие, т.е 
ясен и съзнателен идеал, това е задачата, която аз съзнателно съм поел и 
едно много ясно разбиране за необходимите средства и земни материални 
блага, които ще ми позволят да постигна тази ясно поставена задача. 

И ако днес хвърлим поглед  към финансовата икономика , специално 
към банките,  да вземем като хубав пример Дeutsche bank. Ако простичко 
се представи това , тя  е поставила своя дял в онова поле, за което говорим. 
Банката казва, че има нужда от 25% капиталов рендит (реалният доход-б.а 
) и това го е поставила като своя цел. По този начин първоначалната идея 
на банката да осигурява заеми, кредити на хората,за да могат те да живеят, 
се изпразва от съдържание. И щом това поле е празно, то цялата система 



рухва, просто принудително това поле на свобода, на действие се променя, 
се нарушава. 

Това, което ви казах съм го опростил прекалено много.И затова вина-
ги внимавайте, когато нещо се представя опростено, но така можем да си 
представим образно какво се случва по света.

Това се отнасяше за задачата на  ръководството и сме изброили само 3 
от полетата. 

Исках да ви кажа нещо за вътрешното поведение, което могат да имат 
хората, получили ръководна задача. Ако погледнем един такъв човек , би 
трябвало да си изработи собствени стил на ръководство и то чрез обра-
зуване на граници.  Образуване на граници го казвам съвсем съзнател-
но,  това е нещо подвижно, нещо динамично. Защото границите , които 
за определени задачи и определени хора трябва да ги открия , това е нещо 
променливо и може да се изменя.В това третото поле, би се намирал човек, 
които ръководя, и той  бързо се движи напред,  то, тогава , аз би трябвало 
заедно с него да се погрижа за това сферата му от задачи да бъде разшире-
на и да се приспособи към неговите способности, които има. Не е редно аз 
да го оставя на едно поле на работа отпреди 15 г., където съм го оставил, 
да не му дам възможност той да се развива и той ще ми избяга. Или ако за-
дачата се промени, да вземем напр. биодинамична ферма, те първоначално 
са произвеждали само житни култури , цвекло и картофи и имат желание 
от тези продукти да преминат към преработката им- напр. от житните кул-
тури да произвеждат мюсли. То тогава аз трябва да имам грижата да се 
променят границите, и аз, естествено трябва да знам, че от способността 
да се оре не произлиза и способността да се търгува.   Така че аз трябва да 
се погрижа за това да бъдат обучени хората, да получат  съответната ква-
лификация. По този начин накратко се опитвам да обясня какво се разбира 
под ръководенето и динамичното образуване на граници.

Във всяко едно от тези полета за ръководни задачи нямам възможност 
да ги развия всичките, прекалено е сложен светът, а и времето е прекалено 
малко, но във всеки от тях се крие въпросът за образуване на граници.   

Искам да разгледаме още едно поле, това, което се намира срещу полето 
на свободата, което е изключително важно за предприемаческо ръководене 
и развитие , то е бъдещото на този социален организъм, а именно накъде 
трябва да се развиваме.От гледна точка на технологията на мениджмънта 
това са стратегически въпроси. Тук са събрани всичките тези неща, и въз-
никват въпросите- Докъде стигат оперативните, докъде стратегическите 
задачи,  но нямам възможност да ги развия подробно.

Във всички тези въпроси става дума за ограничаване на границата- 
колко тясна, колко широка трябва да бъде тя, винаги става въпрос за обра-



зуване на граници. Ако се грижа само за бъдещето си, то ще загубя мина-
лото, ще загубя и настоящето. Ако остана „закачен” към миналото, то ще 
се развия като някакъв романтик, който също доникъде няма да ме доведе. 
Задачи на ръководството. Напускам темата за ръководството, но вероятно 
на всички е станало ясно, че зад всичките тези въпроси се крия конфликти.

Въпросът с конфликтите можем съвсем кратко да го кажем с това из-
речение: „Ich bin here”, („Аз съм тук”).Всеки има своето право и своите 
претенции.И това наистина са достиженията на 4 културни епохи и ние 
като Аз-ови същества можем днес да имаме такива претенции.Само че 
сянката на това постижение  е, че ние вече не си пасваме един на друг, 
имаме вече мъже-жени, и те ни си подхождат. Имаме бедни- богати, дебе-
ли-слаби и т.н.Много е хубаво обаче, че сме толкова различни.

Само че единственият въпрос е, как можем заедно да създадем един 
социален организъм и да го ръководим, без непрекъснато да влизаме в кон-
фликти само защото аз искам да отида на неговото място. Всеки знае тази 
красива ситуация- да  отида там ,без да нараня този човек и без непрекъс-
нато да го нападам . По какъв начин аз мога да призная, че този човек  там, 
има същите права като мен и същите претенции.Това, което е много труд-
но е, че Аз съм този, който трябва да се развива, а не да искам непрекъсна-
то другият да се промени, това е нещото, което носи много големи усилия. 
Не говоря само за индивиди, но и за групи. Защото аз не само в България, 
но и в другите страни съм се занимавал с конфликти  и сме се справяли, и 
заедно сме успявали да постигнем успехи. 

Сега, когато има някаква инициатива човек на първо място може да 
каже: „Ах, колко  е хубаво, че от една инициатива изведнъж се получават 
две, три, така се разклоняват и се разделят”. Само че проблемът тук би 
могъл да се окаже, че тези две групи, които се получават просто повече 
не са във връзка една с друга. А изкуството, при изграждането на социал-
ния организъм е, че при различните права, които имат отделните групи, 
би могло да се направи така, че да се споразумеят помежду си и да се 
разберат. Вземам този компас още веднъж с тези 12 кръга, тук е полето 
на задачите. За щастие , на света има много задачи и дори задачата да се 
нарича Валфдорфска детска градина или Валфдорфско детско училище, 
никой, дори Рудолф Щайнер не е казвал, че трябва да има само една в  едно 
населено място. И въпросът сега е, че многото, които са се образували как 
могат в интерес на общата задача , а именно да създадат места, свободни 
за действие на деца и на млади хора, по какъв начин те отново, при тази 
обща задача могат пак да се срещнат и да работят заедно.  И както казах, 
проблемът при това е, че аз не мога да изисквам това от другата инициа-



тива и да ги накарам те да го направят, а трябва аз самият да се отворя, аз 
самият да имам тази готовност да вляза в разговор с другите. И всеки един 
знае, че в едно семейство не е никак просто да се създадат отношенията 
между двамата.И  се знае също така, че колкото повече хора биват включе-
ни в тези отношения между двамата, то толкова по-сложно и трудно може 
да стане. Не само обаче заради това. От друга страна, имаме шанса, че са 
намесени повече хора с различни темпераменти,  а пък въпросът, който би 
задал към този, които отговорността би бил: „  Защо тези, които са хармо-
низиращи и компенсиращи  не заемат същото място като тези, които не 
търпят никого и се стремят само напред.  Това е истинска задача и тя не 
никак проста на ръководните  фактори. 

Аз винаги използвам този компас, много е практичен и удобен. В сре-
дата поставям един конфликт или проблем, и тогава можем да видим каква 
помощ, каква подкрепа идва от различните небесни посоки. Но това място 
за свободно движение на другия винаги гледам да го държа отворено, с 
което да позволя или да създам бъдещето за инициативата. Аз не мога на 
някого да кажа,” Стани братски”. Това, което мога да направя е сам да се 
опитам това да го направя. И да се надявам, че мога да се отворя толкова 
широко, че той да усети и да долови, че може да дойде. Ето това е този 
елемент на надеждата, че всяко нещо, което се случва в конфликта трябва 
активно да се развива. Защото всеки един има отговорността да намери 
своята задача, своите възможности  и този елемент на надеждата не трябва 
да се губи.Тя е много важно лично качество И през всичките полета  ми-
наваме с тази логика. И във всяка една от тези перспективи се крият лични 
задачи и лични надежди.

Надеждата е една от тези важни добродетели. Другите две, знаете ги- 
Вяра и Любов . Вяра не в смисъл на романтично очакване да се случат чу-
деса, а Вярата е една активна вътрешна дейност. А за Любовта- аз не мога 
да очаквам Любов, мога само да я дам. Доверието също е нещо, което го 
даваш в аванс.Аз разбира се, мога да очаквам другите да ми се доверяват, 
но ако се държа грубо, то на другите ще им е изключително трудно с  мен. 
Вяра, Любов и Надежда – изключително важни добродетели. Това не са 
просто измислени, романтични чувства, а са конкретни, лични задачи на 
себеръководството. 

И ако ние тях ги прехвърлим в полето на икономиката,  където в мо-
мента се вижда само Вярата в парите, Любовта към собствената ми смет-
ка и че все повече средства ще се вливат в нея, чувства, които едни хора 
имат и които човек може да си представи, че ги има, така че все пак се 
нуждаят от известна обработка. И към тези 3 много известни добродетели 
да прибавя още едно. Но в цялото това поле на ръководене на конфликти 



има нещо много важно- хуморът. Всички знаем статуята на Рудолф Щай-
нер- „Представителят на Човечеството”, в която се вижда не само Той, 
Представителят на Човечеството, но и Луцифер и Ариман, които са много 
добре представени. И както ги нарича един наш колега- Приятел А. и При-
ятел Л.Там съществува и хуморът, горе вляво. Така че трябва да го имаме 
в съзнанието.

И колкото по-надълбоко навлизам, се оплитам,  с тази изключителна, 
единствена, най-добра идея , че аз съм този, който може да спаси света, и  
с това поведение не мога с хумор да погледна и да кажа: „Аха, тук всички 
ние сме хора и всеки от нас има някакви интересни качества и способно-
сти, то този компас никаква работа не ми върши, ако това не мога да го 
направя.



Себеразвитие на работното място
Симултантен превод: Мария Пашова

Запис: Светлана Желева
27.10.2012 г.,София

Още когато се съгласих да дойда в България, бях много любопитна 
за това ново преживяване. Щом се качих на самолета в Лондон, гледах и 
слушах всички българи, които бяха в него, за да се опитам да придобия 
усещане за мястото, на което отивам и какво ли ще бъде, когато пристигна 
там. Както знаете, аз идвам от Англия, израснала съм в една антропософска 
общност. Когато излязох в света, реших, че желая да взема със себе си 
това, което чувствах като благословията на своето детство и да я отнеса в 
света, където такива неща не се случват. 

Първата ми кариера беше тази на адвокат. След това промених 
решението си и станах консултант по развитието, нещо много полезно. 
Работила съм основно в големи организации, а също и в някои 
антропософски организации. Когато пристигнах вчера, бях много 
любопитна и гледах през прозореца на колата. Едно от нещата, които 
видях между няколко къщи точно на пътя, беше едно пазарче. В него видях 
остатъците от това, за което Пол Макай говори, а именно обмен на стоки. 
Този вид обмен си спомняте вероятно от своето детство, във всеки случай 

Марята ван Бошотен
 юрист , в момента работи в  биз-
нес- консултантска фирма, Лондон



аз го помня. Но в света, в който живеем днес, рядко виждаме това. В света 
на обмена хората са произвеждали за себе си и за непосредственото си 
обкръжение. Можели са да видят как тяхната съзидателност и усилие се 
получават директно от хората, които вземат продукта. И това поражда 
силен интерес и връзка както с резултатите от усилието, така и с хората, с 
които работят. Това беше светът на миналото. 

Това, което виждаме днес, е главно масово производство, и аз 
искам да дам пример за него от един клиент, с когото работя. Първо, ще 
кажа няколко думи за развитието на труда, преди да говоря за развитието 
на работното място. Ще ви помоля да си представите мястото, на което 
отивам да работя с клиента. Това е най-големият супермаркет в света. 
Вероятно ви е известен с името Уол-март. В Англия има различно име. 
Мястото, където работя, представлява огромен склад, в който има купища 
хранителни продукти в кашони. Хората, които местят тези кашони, са 
свързани с телефони със слушалки в ушите към компютри, които им казват 
откъде да вземат кашоните и къде да ги сложат. Бих искала да се опитате 
да си представите какво е усещането да си един от тези хора. Първо, 
имаме описанието за епохата на Съзнателната душа. Хора, които са в 
собственото си душевно същество, все повече и повече отделени от света. 
Това поражда голямо чувство на самота: аз съм сам. И после в работата 
си те са разделени от това, което трябва да правят от компютър, който им 
казва какво откъде да вземат и къде да го поставят. Те работят в склад, в 
който няма естествена светлина, където температурата остава постоянна 
денем и нощем, лете и зиме. Човек наистина може да усети това като един 
изоставен от Бога пейзаж. Сега нека поговорим за продуктите, които те 
преместват. Това са може би портокалов сок от Испания, кафе от Южна 
Америка и чай от Индия, а може би и кисело мляко от България. Така че 
едновременно можете да почувствате един пейзаж, изоставен от Бог, и как 
целият свят преминава през него. А те са част от тази взаимосвързана мрежа 
от отношения. Това, което чувстват, е, че по един начин са сами, и все пак 
са свързани помежду си през света. Това, което те също така преживяват е, 
че в работата, която извършват в склада, е от много съществено значение 
непрекъснато да имат съзнание един за друг. 

Един от работниците ми каза, че ако някой отиде да пие чай, 
това може да се превърне в кошмар за някого другиго. Това означава, 
че когато аз си взема нещо, от което се нуждая, трябва внимателно да 
обмисля последствията, които ще има това за човека до мен. Защото, 
ако не свърша своята част от работата както трябва и достатъчно бързо, 
създавам проблем за другите. Това, което виждаме в този склад, за мен 
представлява картина на реалността на модерния начин на работа. От една 



страна, сме напълно изолирани, дори от самите себе си и в работата си 
от другите хора, а от друга – сме глобално и дълбоко свързани помежду 
си. Ето защо ви показвам тази снимка тук (Снимка на двама алпинисти, 
свързани помежду си с въже. Под снимката шише: взаимозависимост и 
взаимосвързаност – б. пр.). И тази картина на необходимостта да се работи 
съвместно и да сме взаимозависими виждам във всички организации, в 
които отида. В момента например работя в един антропософски детски 
дом и там съществуват абсолютно същите проблеми, макар и с различен 
сценарий. Това, което означава това, е че целта, която аз трябва да постигна 
в един глобализиран свят на сложни взаимовръзки, е да работя съзнателно, 
внимателно и деликатно с човека до мен. Защото ако направя нещо в 
негов ущърб, навреждам на себе си. Тази степен на взаимозависимост 
представлява един уникален аспект на времето, в което живеем сега. 

Ето един цитат от Бил Клинтън: „Ние живеем в най-
взаимозависимото време в историята. Доказателствата са навсякъде около 
нас. Не можем повече да се избягваме един друг.” Повече не можем да 
се избягваме един друг. И тъй като не можем повече да избягаме един от 
друг, да работим заедно е нещо, свързано изцяло с взаимоотношенията. 
В цялата ни работа. Това е парадоксът на съвременния свят. Никога не 
сме били по-свързани помежду си и никога не сме били по-сами. Само 
помислете за собствената си работа, за всички хора, от които се нуждаете, 
за да можете да вършите нещата, които са важни за вас. В един толкова 
сложен свят е много малко това, което можем да направим без помощта 
на останалите. Така че връзките ни с другите са абсолютно наложителни. 
Уорън Бъфет казва, че за да се създаде едно взаимоотношение са 
необходими двадесет години и само пет минути, за да бъде разрушено. 
И ако хората мислеха повече за това, щяха да се държат по различен 
начин. Можем да кажем, че взаимозависимостта стига дотам, че засяга 
и самия въздух, който дишаме. Въздухът, който дишаме е предмет на 
споразумения и преговори между хората. Това е първото нещо, от което 
се нуждаем, когато се родим, и последното, което предаваме, когато 
умрем. И така това е взаимоотношението, в което живеем сега. Всички 
ние имаме трудности в индивидуалната работа, която извършваме. Във 
всичко, което трябва да свършим, наистина имаме различни отговорности, 
които трябва да поемем, и в това се крие една опасност. Съществува 
голям риск. И рискът е, че нямам контрол върху работата на останалите. 
В такава ситуация на риск успехът ми не зависи само от това, което аз 
трябва да свърша, а също и от взаимоотношенията около мен. Защото най-
важното качество в ситуация на риск е доверието. Доверието, че можем 
да се осланяме един на друг, че можем да разчитаме един на друг, че ти 



ще си тук за мен и аз ще съм тук за теб. И че знаем къде искаме да отидем 
заедно. Ние взаимно си помагаме по пътя. Без това тези взаимоотношения 
не биха могли да функционират. Приготвила съм един друг цитат от един 
икономист, който работи много в сферата на връзките на страните от 
третия свят с развитите страни, Джефри Сакс: „Светът е взаимосвързан 
по безпрецедентни начин и пътища и изисква безпрецедентни стратегии 
за глобално сътрудничество. Едно възможно бъдеще е свят, в който 
доверието изгражда доверие и сътрудничеството създава сътрудничество. 
Другото бъдеще обаче ни поставя в един свят на спираловиден конфликт.” 
Но това, което е казано тук, отделно от останалото, е „безпрецедентна 
взаимозависимост”, характерна за нашето време и само за нашето време. 
Той казва и че ние имаме различни избори. Защото по начина, по който 
се държим, доверието може да изгради доверие и сътрудничеството може 
да изгради сътрудничество. Но ние също така имаме избора съзнателно 
или не да навлезем в този спираловиден конфликт. Има една много добра 
книга, озаглавена „Скоростта на доверието”, която подробно обяснява 
последствията, когато доверието е налично или не е налично в живота на 
организациите: „Ниското доверие е най-високата цена в организациите. 
Ниското доверие забавя  всичко – всяко решение, комуникация, отношение. 
Доверието дава подкрепящото качество на живота във всички отношения.” 

Сега бих искала да ви дам пример за пътешествието от състоянието 
на липса на доверие към изграждането на доверие в една организация, 
която ми е клиент. Работих в Шел, в отдел „Проучване на петрола”. Работих 
по въпроса за изграждане на доверие. Стана така, че точно по времето, по 
което правех това, в един от отделите съществуваше много голям проблем. 
От Шел бяха наели най-скъпия в света изпитателен стенд за петрол. И той 
се счупи. Най-скъпият в света изпитателен стенд за петрол се счупи. Така 
че незабавно собственикът на стенда и потребителят на стенда погледнаха 
в договора и казаха: „Ние ви обвиняваме.” А от другата страна казаха: „О, 
не! Ние ви обвиняваме.” Това е една от най-богатите компании в света. 
Така че те наеха най-добрите хора, за да съставят обвинението. Когато 
то не успя, те отидоха при най-скъпите адвокати в света. Но и това не 
даде резултат. Така че те се върнаха в своите офиси, започнаха все повече 
да се обвиняват помежду си и отново се върнаха в Лондон за още една 
среща с техните адвокати, изпълнена с все повече обвинения. И когато и 
това се провали, то не разреши проблема. От Шел решиха, че повече не 
могат да продължават в тези взаимоотношения, те видяха, че болката в 
тези взаимоотношения, преминава направо в нашите тела. Това са едри и 
яки мъже от петролния бизнес. Обаче никакви пари в света не можеха да 
им помогнат. Така че те решиха да прекратят договора. За прекратяване 



се предвиждаха пеналии, осемдесет милиона долара. Те казаха, по-
добре да платим осемдесет милиона долара, отколкото да останем в тези 
взаимоотношения. 

В деня, в който беше взето това решение, за късмет аз работех 
върху изграждането на взаимоотношения в същия офис. И те казаха: „О, 
никога не сме мислили за изграждане на взаимоотношения. Мислехме 
единствено за това как да обвиняваме. Как можахме да направим това?” 
Така че те се обадиха на другата страна по телефона и казаха: „Бихме ли 
могли да се срещнем за един обяд?” И другата страна веднага каза: „Да, ще 
се срещнем с вас!” Събраха се четирима души, по двама за всяка страна, и 
си поговориха за това как можем да се учим заедно. Как можем да потърсим 
най-доброто от нашите взаимоотношения. Ще се присъедините ли към нас 
в пътешествието да се учим заедно? Така че аз работих с тях девет месеца 
и едно от първите неща, което направиха, беше да си зададат един на друг 
въпроса: „Как бихме могли наистина да работим един с друг?” И първото 
нещо, за което се споразумяха, беше да оставят договора настрана. Казаха, 
че вместо това ще създадем собствени правила помежду ни. И ги нарекоха 
„Големите правила”. Първото, което казаха, беше следното: „Това, от което 
наистина се нуждаем, е отношения, основаващи се на откритост и доверие 
– точно обратното на това да се обвиняват и да се защитават, за което бяха 
изгубили толкова много пари и време. Това, от което имаха нужда, беше 
време за истинско опознаване на човек с човека, въпреки факта, че това са 
хора от две много различни организации и засегнатите хора живеят и 
работят в Холандия, Швеция, Шотландия, в Хюстън, Америка, и в Рио де 
Жанейро, където се експлоатираше стендът. И въпреки факта, че мрежата 
е толкова глобална, те казаха: наистина трябва да се опознаем един друг. 
Трябва да работим съзидателно и да си сътрудничим, за да могат най-
добрите ни идеи да се приложат в наша обща служба. Без да се обвиняваме, 
можем да се учим и да работим заедно. Другото нещо, което поискаха, е, 
че за да можем да работим най-ефективно и най-добре, трябва да сме 
свободни, без неподходящ контрол и намеса. Това ни дава свободата да се 
опознаем един друг и времето и възможността да сме творчески настроени 
и да си сътрудничим. Това не им струваше нищо. Ставаше дума за 
осъзнаване на себе си и осъзнаване на другите. И ги доведе до сфери на 
сътрудничество, развитие и растеж, до които не биха могли да ги доведат 
никакви пари и обвинения. Това е един пример за развитие на работното 
място на доверие от липсата на доверие и обвиненията и на съвместна 
работа. Но искам да подчертая, че същото това явление живееше във всяка 
организация, в която работя. Същото явление при антропософските 
лекари, с които работя, когато отивам в болници, или пък ако работя с 



някоя железопътна компания. Тези явления на напрежение между един 
движещ се надолу спираловиден конфликт и движещ се нагоре растеж на 
осъзнаване на взаимозависимостта присъстват навсякъде. Герхард също 
обърна внимание върху тези напрежения, които имаме и които присъстват 
у всички нас. Когато работя в големи организации и хората стигнат до тази 
идея, те идват частно при мен и казват: „Марята, мога ли да се променя? 
Защото измамата и заблудата в големите организации се състои в мисълта, 
че аз съм само малка част от една голяма машина и че нищо не мога да 
променя. Решенията се вземат далече от мен, политиките се правят на 
друго място, аз съм с вързани ръце и в капан. И когато това се случи, 
обичам да работя с тази картина. Всички ние имаме около себе си този 
кръг. Наричам го „кръг на грижите”. Всичките много неща в този  кръг на 
грижи, положението в света днес, състоянието на политиката, 
икономическата криза, това което се случва в моята организация, което не 
ми харесва: всички имаме подобни грижи. И опасността е, че когато си 
мислим за всички тях, те произвеждат у нас този ефект (показва стесняващо 
движение с ръце). Аз ставам все по-малък и по-малък, все по-безпомощен 
и жертва на всички глобални и местни събития, и тогава човек може да си 
каже, че това е вярно. Но аз също се намирам по средата на нещо. Аз съм 
една индивидуалност, при това свободен индивид. Притежавам своите 
способности, имам своите ценности, знам какво искам да бъда и да върша 
в света. Трябва да се фокусирам колкото се може повече върху това, без да 
забравям кръга на грижи. Но ако енергията ми е насочена към това какво 
мога да направя самият аз в този кръг от влияния, се случва нещо друго. 
Какво мога да направя аз? Каква промяна мога да направя? Как мога да 
дам своя принос за това, което мисля, че е правилно? Тогава кръгът ми се 
разширява, а другият кръг се измества по-навън. Аз не съм малка част от 
машина, а съм свободен индивид на работното си място. Хората осъзнават 
тази картина и когато говоря за нея в организациите, мога да видя как те 
казват: „Да, това е моята истина и ще използвам възможността да позволя 
на най-доброто от мен да бъде насочено тук нагоре. Тогава въпросът става: 
Как да направя тази промяна? Как да направя себе си видим и силен в 
рамките на тази глобална мрежа на взаимозависимост?” Бих искала да 
предложа няколко мисли. Те представляват само една твърде малка част от 
примерните неща, които хората биха могли да предприемат и ако има 
интерес, можем да говорим повече за тях по време на работната група. За 
да се започне с изграждането на нещо съзидателно, за да започне промяната, 
трябва да започнете от самите себе си, да сте в добра форма, за да можете 
да възприемате реалностите около себе си. Най-силната начална точка, 
която ми е известна, е себеразвитието. Това са шестте допълващи 



упражнения, дадени от Щайнер. Това, което човек може да прави по малко 
всеки ден през целия си живот. Също както Рон каза вчера, че 35 години е 
работил върху определена медитация. И с търпение и постоянство с 
течение на времето и много неусетно могат да се случат необикновени 
промени и да разширим своя кръг на въздействие. Един друг наистина 
много силен ресурс е това, което вчера вечерта говорихме с Рон. Тази 
лична вътрешна работа, която с течение на времето се превръща в дар за 
всички, които са около вас. Другото, което също така можем да предприемем, 
е всеки ден да си правим равносметка, ретроспекция, при която можем да 
погледнем към своите постъпки от разстояние и след това да се учим от 
тях и да дадем плодовете от тях на своите колеги и на работното си място. 
Не е необходимо да споменавате на никого за всичко това. Но плодовете от 
него са очевидни. И тогава сте в позиция да можете да достигнете до 
другите и да продължавате да се развивате. Съществуват много 
организации, в които работя, но не всички, които влагат изключителна 
надежда и оказват изключително съдействие за развитие на способностите, 
чрез които човек може да е силен в своя кръг на влияние. Някои примери 
за това. Може би познавате тази книга… Това са неща, с които понякога 
работя с хората, когато ги питам: „Ако в момента имате дадена работа, 
можете да си помислите за времето примерно след три години, нещо което 
можете да визуализирате, и да си кажете: „Ако аз напусна тази работа след 
три години, какво бих искал да оставя зад себе си, което да представлява 
най-доброто, с което бих могъл да допринеса за ситуацията? Как трябва да 
се държа сега, така че след три години това да стане реалност?” Когато 
направя това в организациите, хората осъзнават най-хубавата част от себе 
си, своите ценности, грижата за другите, желанието да поставят 
способностите в служба на нещо по-голямо. Друга истинска помощ в 
ученето е да имаш около себе си правилните хора, които да могат да ти 
оказват реална помощ, ако съответните хора имат умения, които да 
окуражават най-доброто, което виждат у вас, и да ви помогнат да работите 
с проблемите, които всеки има. Друга много важна помощ е когато колегите 
могат да си оказват взаимна подкрепа. В някои антропософски организации, 
които познавам, се върши изключителна работа, когато хората се 
придружават взаимно в индивидуалното им учене и в индивидуалните си 
предизвикателства. Друг аспект на добрата съвместна работа е когато 
колегите се учат заедно как заедно да решават проблеми по начин, който е 
съзидателен, по начин, който помага на всички нас съвместно. Работата, 
която върша много е по отношение на това как да се споразумяваме, когато 
имаме съществени различия помежду си. Как да намерим решения на 
нашите проблеми, които да отговарят на най-доброто, което може да даде 



всеки от нас и да създадат стойност за всички нас? Тези предизвикателства 
да работим заедно с доверие ни предоставят огромна възможност да се 
учим. Защото когато погледнем към проблемите в света и почувстваме 
тежестта на това, което означава за нас да живеем с тях, нека си спомним 
за една лекция от Рудолф Щайнер, който казва, че настоящата ситуация, в 
които всички ние живеем сега, е необходимост. Той казва, че световната 
еволюция изисква професиите да стават все по-специализирани и 
механизирани от преди. Хората усещат нуждата от обратния полюс. 
Обратният полюс е, че всеки човек трябва да чувства в душата си това, 
което ги прави по-близки с всяко друго човешко същество, независимо от 
това каква може да бъде специализираната им работа.



Д-р Трайчо Франгов, дм
лекар-хирург в университетска бол-
ница Александровска, София, на-
ционален представител на Антро-
пософското общество на България

Братството като импулс в сегашната и 
принцип в следващата епоха
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Преди 223 г. по време на Френската революция бяха провъзгласени 
трите идеала - Братство, Равенство и Свобода, които трябваше да зарабо-
тят в новите обществени отношения. Хората възприеха с ентусиазъм тези 
идеали, но търсейки тяхното  приложение в социалните отношения откри-
ваха множество противоречия. 

Едва когато Рудолф Щайнер след първата Световна война доказа ис-
тинността на Троичния социален организъм, всеки един от тези три идеала 
беше отнесен към съответната област на обществото. Свободата е възмож-
на само в Духовния живот, Равенството - в правовия живот, а Братството 
- в икономическия живот.

Хората по-лесно разбираха равенството, то отговаря на Разсъдъчната 
душа, и го очакваха в икономическата област, но там не беше неговото 
място.Но Равенството е най-силно изразена в началото на живота - при 
раждането, след това в хода на живота ставаме все по-неравни. Всеки носи 
различни способности, дарби и таланти- дарове на Луцифер, но силата на 
Ариман се опитва да уравни, да унифицира всички хора- с какво другия е 
повече от мен ? Тази битка продължава през живота носейки конфликти, 
болести и смърт. 



Свободата е най-слабо изразена в първите години, след това нараства, 
достигайки своя максимум при смъртта. Свободата е свързана с истина-
та- познайте истината и тя ще ви направи свободни.Свободата отговаря 
на Съзнателната душа, затова и в сегашната епоха на Съзнателната душа, 
тя остава най-мощния духовен импулс. Единствено тук на Земята, човек 
може да развива свободата и според степента в която я развие, след преми-
наване на Прага на смъртта, би могъл в по-малка степен да бъде под силата 
на принудата, на необходимостта, която властва в Духовния свят. Човек не 
би бил на висотата на своето истинско достойнство, ако между раждането 
и смъртта не е стигнал до свободата.

Но как стои въпроса с Братството, как го разбираме, до каква степен 
можем да го приложим в нашата работа, на работното място? Ние разбира-
ме солидарността, подкрепата, помощта. Но откъде идва Братството и как 
е поставено то в човешкия живот? Рудолф Щайнер казва, че импулсът на 
Братството  нараства, достигайки своя апогей в средата на живота и после 
намалява. Братството започва с Мистерията на Голгота, с преодоляването 
на кръвното родство и по-късно  на Петдесятница, когато Светия Дух като 
огнени пламъци слиза върху апостолите. Те изграждат първата общност на 
духа на братството.

 В Евангелието на Матей има една притча - за стопанина, който съби-
рал работници за лозето. Отишъл сутринта и наел работници за надница 
от един пеняз. Към обяд отишъл за други, пак на същата цена, след обяд 
още няколко пъти. В края на  работния ден плащайки на всички една и 
съща надница, първите се възмутили, че те са работили цял ден, а послед-
ните един час. Стопанинът отговорил : „Нали така се договорихте с мен. 
Моята воля е да дам на този последния толкова, колкото и на теб. Или 
твоето око е завистливо, защото съм добър?” Погледнато от земна гледна 
точка е несправедливо, но тук се казва, че така е в небесното царство. И 
тук действа принципът на Братството - едни са работили повече, други 
по-малко, но нуждите им са еднакви. А и тези, които са работили по-малко 
и те биха искали да са работили като другите, но са били пренебрегнати.

Когато човек работи, той иска да получи удовлетворение от своя труд, 
както и труда му да бъде уважен и оценен. Ако не се постигне това, възник-
ват социални напрежения. При братството има съзнателен отказ от лична 
изгода или печалба в полза на друг. Ако хората работещи в една общност 
жертват себе си, без да мислят за пари, те постигат просперитет. В даден 
момент изграждането на една личност трябва да стои над груповия инте-
рес. Реализацията на всички едновременно не става. В тибетския будизъм 
има една практика – „Вземи загубата и несполуката за себе си, дай побе-
дата и печалбата на другия”. Изглежда твърде неприемлива в началото, 



но по-късно дава резултат, когато се започне изграждането на братството.
Преди около 38 години трима ученика работеха на една поточна линия, 

разтоварвайки касетките с домати. През определено време един почиваше 
за малко, но другите двама се справяха с работата. В един момент двама 
от тях изоставиха третия сам да обслужва линията. След 15 минути се 
връщат, а третият доста уморен физически и психически, отива да си по-
чине. Колко време да си даде? Пресмята, че почивката му трябва да е 30 
минути. Връщайки се, намира двамата недоволни, че е отсъствал два пъти 
по-дълго. Той им обяснява, че по отношение на пренесеният брой касетки 
е настъпило изравняване. Но другите двама продължават да оспорват, че 
той е почивал повече от тях и е постъпил несправедливо. И тримата бяха 
много добри математици, и третият им предложи да се включи в урав-
нението степен на интензивност на работа , както и коефициент за пси-
хическото напрежение и стрес за този, който е работел сам. Но другите 
двама не искаха да го разберат. По-късно те кандидатстваха с математика, 
станаха инженери, но след промените имаха трудности.Третият, въпреки, 
че му вървеше математиката, тя не му беше вече предизвикателство и кан-
дидатства медицина, продължи да работи като лекар и наред с медицината, 
намери и духовните си интереси. 

Можем да направим извода, че в социалните отношения човек разсъж-
дава твърде едностранчиво и субективно, и най-често погрешно. Всеки 
преследва личния си интерес и не се поставя на мястото на другия. Как да 
развием братството на работното място? Как да понесем, че другия печели 
повече от нас, радва се на повече признание и слава? Не е ли това тежко 
за нашето его? Бихме ли признали, че другият е направил повече усилия, 
жертви и заслужава да бъде пред нас? 

Виждаме, че такъв какъвто е човека на нашето време, а именно все 
още изграждащ своята личност, принципът на братството не му е съвсем 
близък. Може ли да очакваме братски отношения между хора, които водят 
битката за насъщния? Какво трябва да навлезе в тях , за да осъзнаят без-
смислието на войната в икономическата област?

Ново съзнание, съзнателна душа, съвест, любов към ближния - можем 
да предложим много отговори. Рудолф Щайнер казва, че „решаването на 
социалните проблеми зависи от степента на приемането на Христовия им-
пулс”. 

В края на 20-и век, Ейбрахъм Маслоу предложи пирамидата на нужди-
те и потребностите на човека в земното му битие. За да се развива, човек 
трябва да задоволи първо физическите и телесни потребности, второ - да 
си осигури защита, дом, стабилност, трето - човешки отношения, семей-
ство, интимност, четвърто - внимание, признание, уважение. Тези четири 



нива на пирамидата на битието съответстват на четирите члена на човеш-
кото същество- физическо, етерно, астрално тела и Аз-а. Едва когато човек 
достигне върха на пирамидата - или своя Аз, ще може в свобода да реши 
дали да се грижи за низшите си потребности от основата на пирамидата 
или с духовен устрем и пламък ще започне да изгражда новата пирамида - 
с връх надолу, отговаряща на висшите  духовни потребности - грижата за 
Земята и човечеството.

Рудолф Щайнер казва , че хората живеят със заблуждението, че с по-
добряването на външните условия в тях ще се дойде стремежа за духовно 
развитие. Подобряването на икономическия живот и условия може вре-
менно да ощастливи човека, но след време неговото неудовлетворение от-
ново ще се задълбочи. Единствено Духовния живот - търсенето и дости-
гането на духовните истини, ще внесе ентусиазма и радостта от живота.

Но одухотворяването на човека го води до онова изпитание и изку-
шение, през което трябваше да премине и Христос - превръщането на ка-
мъните в хляб. Тук на Земята човек трябва да работи със своите ръце, за 
да изкарва прехраната си. Но човешкият труд има икономическа стойност 
- той се заплаща. Появяват се парите и те стават най-голямото изкушение - 
Ариман използва алчността на Юда, за да бъде предаден Христос.

Как стоят парите, богатството по отношение на братството? Могат ли 
богатите да изграждат братски отношения или те са приоритет на бедни-
те? Христос казва – „по-скоро камила ще мине през иглени уши” –отвор, 
през който човек може да се промъкне в крепостта, отколкото богатия да 
влезе в царството Небесно. Наистина богатият трудно се разделя с парите 
си, трудно ще ги раздаде на бедните и всеки който е тръгвал по пътя към 
Христос, пътя на братството е преминавал през това - както и св.Франциск 
Асизки. Изкушението на парите се превърна в най-големия враг на брат-
ството- всеки може да бъде съблазнен с пари, за да предаде брата си, ближ-
ния си. Парите станаха власт, с пари се купува всичко. Но и всичко започна 
да се продава Доброто, Красотата, Любовта. Изгуби се мярката, принципа, 
идеала, добродетелта. Парите визуално могат и да изчезнат, но плащането 
ще остане. Плащаме за всичко и с всичко. Плащаме дълговете си от мина-
лото -с болести и смърт, осъзнаваме,че трябва да се разплащаме с любов. 
Никой няма да излезе от тоя свят, преди да се е разплатил за всичко. Пла-
щаме затова, че учим другите, че им носим духовно познание и истини. 

Може ли някой да каже какво е понесъл Рудолф  Щайнер давайки ду-
ховното познание на хората и колко живота ще плаща за това? В мистерий-
ната драма на д-р Щайнер „ Портата на Посвещението”, 4.сцена, Духът на 
стихиите казва на Капезий и д-р Страдер:

„ Дарих ви Аза, отплата ми дължите”. Те отказват да платят, но някой 



друг ще трябва да плати,  и това е г-жа Балде. Плаща със загубата на сина 
си, със загуба на жизнена сила и красота.

Братството започна да се подготвя на Изток, продължи в Югоизточна 
Европа. В Посланието си към солунците 4 гл. 9-11, ап. Павел казва: 

„А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте 
научени от Бога да се любите един друг, понеже правите това на 
всички братя по цяла Македония...”
И в 5 гл. 11-21 четем отново: 
„Затова насърчавайте се един друг... Живейте мирно помежду 
си...поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички...никой 
да не връща никому зло за зло...винаги се радвайте, непрестанно се 
молете , за всичко благодарете, Духа не угасвайте, пророчества 
не презирайте, всичко изпитвайте, дръжте Доброто…”
И в Посланието към Евреите, гл.13 пише: 
„ Постоянствайте в братолюбието, не забравяйте гостолюбието...
не се впримчвайте в сребролюбието, задоволявайте се с това що има-
те, защото Бог е рекъл: Никак няма да те забравя, никак няма да те 
оставя...”
Пътят към братството е един антропософски път на духовно развитие. 

Той преминава през 6- те придружаващи упражнения, през 7-те условия, 
през 8- степенния път на Буда, през 9- те блаженства от Евангелията, през 
10- те категории на Аристотел, през 12-те месечни добродетели и най-вече  
– Великодушието се превръща в Любов.

Пътят към братството преминава през покаянието, през прошката и 
само тези, които победят себе си, ще се облекат в бели дрехи и ще станат 
братя в Христа. Ще станат бели магове и ще им се дадат неимоверни сили, 
за да помагат на своите братя човеци.

Рудолф Щайнер казва: „ В следващата епоха никой няма да има покой 
в своето щастие, докато има нещастни около него”  и това е идеала за 
единния братски дух. Всеки ще вижда в другия божественото и всяка чо-
вешка среща ще бъда осъзната като едно тайнство.

Братството ще стане принцип в следващата, Шеста епоха, Славянска-
та, епохата на Духа- Себе. Славяните работили през Петата епоха в не-
справедливи социални условия, ще трансформират униженията и неудо-
влетворенията си в саможертва и състрадателна любов към човечеството.



Самоорганизацията в производството 
като носител на свобода на духа и 

братство в труд
28.10.2012

 Уважаеми приятели,

 Темата, която ще ви представя, е самоорганизацията на работния 
процес. Иска ми се още в началото, преди да съм навлязъл в подробности, 
да дам едно определение за това какво е самоорганизация. В действител-
ност по време на цялото ми изложение аз ще обрисувам образа на самоор-
ганизацията, като я разгледам от различни страни и във връзка с различни 
икономически и други явления. Обаче, за да успеем да погледнем в пра-
вилната посока, когато се намираме в различните гледни точки, ще е добре 
да разберем какъв е центърът на разглежданията, а именно каква е същ-
ността на самоорганизацията в производството. И така, самоорганизаци-
ята във производството е такава форма на управление на производството, 
при която всеки работник участва във взимането на решенията, които той 
или тя смята за важни за себе си. Това определение можем да обобщим за 
каквато и да е организация или общност от хора – самоорганизацията е та-
кава форма на организация, при която всеки неин член участва във взима-
нето на решенията, които той или тя смята за важни за себе си. Т.е., според 
това определение, в рамките на организацията хората действат свободно, 
водени от своите лични интереси и вътрешни морални подтици, които на 
нас, като на антропософи, са ни известни още като „етичния индивидуали-

Мирослав Тодоров
икономист, член на Антропософското 
общество в България
София



зъм“, който всеки човек носи в себе си.
 Виждате, че още в самото начало аз направих връзка между същ-

ността на самоорганизацията и единия от стълбовете на антропософската 
„философия на свободата“ - идеята за етичния индивидуализъм. От една 
страна, благодарение на своите изследвания и наблюдения, аз съм стигнал 
до извод, до който може да достигне всеки, който се задълбае поне малко 
в темата – самоорганизацията е възможно да се реализира само до такава 
степен, до каквато го позволява нравственото въображение на участници-
те в нея. Колкото по-слабо е нравственото въображение на участниците в 
една организация, толкова по-голяма е нуждата от въвеждането на центра-
лизация в нея и обратно. Другата причина, поради която държах да под-
чертая връзката между самоорганизацията и етичния индивидуализъм, е 
фактът, че до тази връзка е достигнал един водещ американски професор 
по икономика, в опита си да достигне до същината на самоорганизацията 
– това е Томас Малоун и определението за самоорганизация, което току що 
дадох, е взето от него. В действителност Томас Малоун използва термина 
децентрализация, а други автори използват и други наименования – демо-
крация на работното място, овластяване на работниците, равнопоставе-
ност, управление с ориентация към хората, ситуационно управление. Все-
ки от тези термини носи своя отенък на основната идея. Аз предпочитам 
да използвам термина самоорганизация, защото той подсказва, че групата 
от хора е оставена да бъде самостоятелна, без да има някой, който да стои 
над нея и да я направлява. И както в едно самоорганизиращо се ято от пти-
ци всяка от птиците запазва своята птича същност, имайки възможност да 
осъществява своите животински инстинкти, така и в самоорганизиращата 
се група от хора хората запазват своята човешка същност, а именно въз-
можността за творческа свобода, за натрупване на разнообразни житейски 
опитности и за осъществяване на социалните си нужди, изразяващи се в 
побратимяване със ближните във Духа.

1. Мотивация

 Нека да започнем по-подробното разглеждане на самоорганиза-
цията по стандартния начин. Каква е мотивацията за съществуването на 
самоорганизация на работното място, защо тя е нужна? Отговорът ще дам 
чрез едно очевидно за хората с трудов стаж твърдение – за трудещите се 
хора времето, прекарано на работното място, съвпада с времето на тяхната 
най-висока жизнена активност. И наистина, трудоспособната възраст на 
хората е между 20 и 60 години, а в рамките на деня работното време е от 



сутрин до вечер – това са все периодите, в които сме най-дейни, най-силни 
и с най-здрав разсъдък. Ето защо условията, в които работим, не са без 
значение както за нашата материална, така и за нашата душевно-духовна 
същност.

 Преди малко аз изброих нуждите, които имаме като духовни съще-
ства, въплътили се в материалния свят – това са творчеството в свобода, 
разнообразието от опитности, братството с равните нам духове, т.е. с дру-
гите хора. Всяка професия осигурява тези неща в една или друга степен в 
зависимост от своето естество. Обаче, когато се работи в екип, се оказва, 
че самоорганизацията ги предоставя в много по-голяма степен, отколко-
то класическият метод на управление. Да вземем творческата свобода – в 
класическия екип истински свободен е само неговият ръководител, защо-
то той решава кои задачи, в каква последователност и от кого да бъдат 
извършени. Той единствен знае каква е крайната цел и той носи отговор-
ността за нейното постигане. При все това дори и неговата свобода не е 
точно „творческа“, защото той се е оттеглил от същинския работен процес 
и само се грижи другите да сътворят това, което е необходимо да бъде сът-
ворено. За сравнение, при самоорганизацията всеки е наясно с крайната 
цел на екипа и всеки в свобода решава кога и с какво да помогне за нейно-
то осъществяване.

 Относно разнообразието от опитности може да се каже, че то не 
зависи твърде много от стила на управление. Все пак, в децентрализирани-
те структури често се практикува ротация на заеманите длъжности, а това 
увеличава опитностите, които има отделният участник в тях.

 Братството с колегите съществено се влияе от строгостта на йерар-
хията. За да се сближим с другите хора, ние тябва преди всичко да общува-
ме с тях и колкото повече общуваме, толкова по-близки ставаме. По време 
на работа, обаче, комуникацията е подчинена на целите на работния про-
цес. В една централизирана структура най-голямата и най-важната част 
от работната комуникация минава през ръководителя на екипа, т.е. той по 
естествен начин се сближава с всички останали, докато те от своя страна 
остават раздалечени един от друг. Работниците се сбижават помежду си 
единствено благодарение на душевното си сходство, а за управителя дори 
и тази възможност е отрязана, защото в рамките на екипа той не е равен 
на никого. Сега да помислим какво означава въвеждането на самоорга-
низация в екипа. При нея всички имат еднакви управленски функции и 
комуникацията по необходимост е от типа „всеки с всеки“. Освен това, тъй 
като работниците се редуват в изпълнението на различни по тип задачи, те 
проявяват по-голямо разбиране към ближните си и по-често им помагат, 
вместо да ги обвиняват, когато възникнат проблеми.



2. Самоорганизация на високо ниво

 Ще разгледаме самоорганизацията на производството спрямо три 
организационни нива – високо, средно и ниско. Първото ниво е високото. 
Това е нивото на управление на цялото предприятие. Ако си представим, 
че съвременните компании имат от няколко стотин до няколко десетки хи-
ляди служители, трудно бихме могли да си помислим, че в тях би могла да 
се въведе някаква децентрализация. За щастие това вече е добре обмисле-
но от професор Томас Малоун, когото споменах преди малко. Той не само 
ни дава представа за възможните самоорганизиращи се структури на пред-
приятието, но освен това той твърди, че те неизбежно ще бъдат наложени 
в недалечното бъдеще от развитието на икономиката. Ще се спра накратко 
на неговия прогностичен модел.

 Ако разгледаме историческото развитие на човешките общества, 
ще установим, че централизацията им следва една добре изразена законо-
мерност. В прасторическите времена хората са живеели в силно децентра-
лизирани малки организационни единици, които са нямали връзка помеж-
ду си – това са племената и държавите-градове. После, поради ползите от 
развитието на земеделието, строителството и военното дело, тези групи са 
се обединили в строго йерархични структури – това са големите империи 
на древността и средновековието. Накрая хората отново са се завърнали 
към своите основни морални ценности – лична свобода и равноправие 
спрямо останалите. Те са се децентрализирали, като дори са засилили 
връзките помежду си, със създаването на съвременните демократични об-
щества. Средството, което е позволило и двата прехода, е намаляването 
на цената на комуникация между хората! В древността подобрението на 
комуникациите е било постигнато чрез изобретяването на писмеността и 
на колелото, а в по-новите времена – чрез печатната преса. Ако приложим 
описаната закономерност върху развитието на икономическите организа-
ции през епохата на пазарната икономика, ще установим, че до средата на 
19 век предприятията са съществували като малки и независими една от 
друга групи от хора, после изобретяването на телеграфа, железопътния 
транспорт и телефона е позволило създаването на крупните предприятия, 
превзели световната икономика през 20 век, а в началото на 21 век компю-
търните мрежи и технологии са се появявили като новото комуникационно 
средство, което е способно да децентрализира предприятията и да върне 
тяхните участници към изначалните им човешки ценности.

 Виждате, че в своите разглеждания Томас Малоун използва кому-



никацята между хората в нейния най-чист и мисловен вид, без да обръща 
внимание на живата комуникация, от която ние, като антропософи, най-
много се интересуваме. Той дори не обръща внимание и на качеството на 
тази мисловна комуникация – за него са важни само нейния интензитет и 
нейното количество. Все пак би трябвало да кажем, че в рамките на облас-
тта, която той изследва, той не би могъл да разглежда комуникацията по 
друг начин. Тук става дума за организирането на хора в големи мащаби. 
В тези мащаби живият и постоянен контакт от типа „всеки с всеки“ е не-
възможен. Не и на сегашния етап от душевно-духовното развитие на чо-
вечеството. Ето защо в големите организации хората трябва да използват 
мисловния контакт, за да поддържат връзката помежду си. В този смисъл 
компютърните технологии, които представляват именно инструмент за 
усилване на мисълта и на мисловния контакт, се явяват като един добър 
помощник за децентрализацията на предприятието. След като тази децен-
трализация бъде установена, въвеждането й и на средно ниво – това на 
което хората вече имат жив контакт помежду си, ще бъде улеснено.

3. Самоорганизация на средно ниво

 Средното организационно ниво е това на работния екип. Самоор-
ганизиращият се работен екип е група от хора, която притежава всички 
знания, умения и пълномощия, необходими за изпълнението на самостоя-
телни задачи в рамките на предприятието. Управлението на работния про-
цес се извършва изцяло в екипа, като той получава наставления и се отчита 
пред управителните органи само при приемането и предаването на поста-
вяните задачи. Самоорганизиращите се екипи вече се въвеждат в реалното 
производство. Те са особено ефективни във високотехнологичните секто-
ри на икономиката, защото много лесно се адаптират към променящите се 
условия на пазара.

 В началото на лекцията аз споменах, че една от основните характе-
ристики на самоорганизиращия се екип е ротацията при заемането на раз-
лични работни позиции. Това включва редуване както на технологичните 
позиции, така и на управителните позиции. Съществуват различни видове 
управленски позиции – лидер, деловодител, отговорник по качеството и 
други. Разликата между тези управленски роли в обикновения и в самоор-
ганизиращия се екип, е това, че в самоорганизиращия се има стремеж към 
самоинициативно изпълнение на управленските функции от всички чле-
нове на колектива, а съответните отговорници само се стремят да подпо-
могнат и да обучат своите колеги да бъдат самоинициативни. В идеалния 



случай управляващите само следят за гладкото протичане на процесите в 
екипа, вместо да ги ръководят. С помощта на редуването в заемането на 
постове работниците добиват представа за цялостната дейност на екипа и 
след първите няколко ротации всеки се насочва към ролята, която е най-
подходяща за него. Ротацията засилва усещането за доверие и доброже-
лателност и вместо да се занимава с кавги и интриги, цялата енергия на 
екипа се насочва към изпълнение на поставяните задачи.

 Самоорганизирането на работния екип се използва при създаване-
то на софтуерни продукти. Аз самият съм програмист и ми е добре извест-
но, че напоследък повечето от големите компании започнаха да прилагат 
един специфичен модел на самоорганизация на програмистките екипи. 
Няма да навлизам в подробностите на модела. Ще отбележа само неговата 
най-важна особеност. Тя е, че при него оперативният контрол на дейността 
се извършва заедно от целия екип наведнъж. Това става, като на ежеднев-
ните му срещи всеки от участниците в екипа отговаря пред останалите си 
колеги на следните три въпроса: какво съм извършил от предишната сре-
ща насам, с какво ще се занимавам до следващата среща, имам ли пречки 
в работата. Въвеждането на това просто правило премества борбата срещу 
безделничеството (кръшкането от работа) от сферата на страха пред пре-
кия управител към сферата на гузната съвест пред останалите колеги.

4. Самоорганизационна игра с публиката

 Ще ви предложа да проведем една игра, чрез която на практика 
да видим как въвеждането на няколко прости правила, би могло да орга-
низира хората при извършването на някаква дейност, без да е необходимо 
въвеждането на йерархия. Приготвил съм едно тесте с карти. Да преброим 
желаещите да участват в играта. Най-добре е да се включат всички – с 
повече хора ефектът ще е по-добър. (... броене ...) От тестето с карти ще 
отделя толкова карти, колкото са участниците. Най-високата карта е (...), 
най-ниската е (...). Ще размеся тези карти и ще ви ги раздам, а вашата 
цел ще е да ги подредите отново по големина. Подредбата по големина е 
стандартна – две, три, четири, ... десет, вале, дама, поп, асак; по цветове е 
спатия, каро, купа, пика. На всеки ще дам по една карта, а вие ще трябва, 
като разменяте картите помежду си, да ги подредите, така че стоящият 
най-отляво на първия ред да държи най-ниската карта, стоящият отдясно 
на него да държи следващата по големина и така нататък, продължавай-
ки по големина надясно и назад. Стоящият най-отдясно на последния ред 
трябва да държи в себе си най-високата карта. Сега ще раздам картите. (...)



 Правилата, които трябва да спазвате, за да се координирате, са 
следните: всеки може да държи само по една карта в даден момент; можете 
да разменяте карти и да обсъждате задачата само със своите съседи отляво, 
отдясно, отпред и отзад (и по диагонал, ако сте достатъчно ловки :-). Както 
виждате, целя да предотвратя настъпването на хаос и да премахна нуждата 
да се изправяте, за да участвате в играта. Говорете си със съседите и из-
пълнявайте задачата в свобода. Когато някой получи картата, която му се 
полага според финалната подредба по големина, може да я вдигне високо, 
за да я видят всички и да се ориентира ме докъде сме стигнали. В началото 
карти би следвало да се вдигат от първите и от последните редове.

 (... играе се ...)
 Готови ли сме? Добре, събирам картите. Какви изводи бихме могли 

да си направим от тази игра? Първо, всеки осъществи много контакти по 
време на „работния процес“. Каква би била алтернативата на класическото 
управление – аз да стоя над всички и на всеки поотделно да казвам накъде 
да си подаде картата; или да си назнача заместници, които да правят това. 
Ти там – подай наляво, ти там – подай надясно, ти – по-живо, ти – защо се 
бавиш, вие – абе аз докога ще се разправям с вас?! По-нататък, всеки от 
вас знаеше каква е крайната цел на играта и можеше да види колко близо 
сме до нейното постигане. Ако бяхме класическа структура, аз можеше 
въобще да не споменавам, че целта ми е да наредя картите по големина. 
Просто щях да давам команди, а вие щяхте да се измъчвате от въпроса с 
каква цел ги изпълнявате – в крайна сметка щяхте да стигнете до заключе-
нието, че е по-добре да не размишлявате върху това, което правите. Какъв 
последен извод бих искал да направя от играта? Взаимодействайки със 
своите съседи, вие виждахте как и други хора правят същото. Те имаха 
същите предизвикателства и взимаха същите решения, които взимахте и 
вие. Вие работихте с малка група от хора, но все пак бяхте част от цялата 
общност. След като опознаха по този начин общността, по-инициативните 
имаха възможност да проявят своята инициатива. Те имаха право да го-
ворят само със своите съседи, но чрез съседите си те можеха да предават 
информация и да отправят запитвания към цялата общност. Въпреки че 
структурата беше плоска, в нея имаше възможност да се оформят коорди-
национни центрове, които да впрегнат в употреба усилията на по-активни-
те участници в работата.

5. Самоорганизация на ниско ниво

 Под ниско управленско ниво аз имам предвид нивото на отделния 



човек. Разполагайки с творческата свобода, която му дава самоорганизи-
рането на неговия екип или предприятие, работникът получава големи 
правомощия, но и голяма отговорност за своите действия. Неговата добра 
воля и умението му да я проявява целенасочено според нуждите на про-
изводството се оказват спойващият материал, който поддържа самоорга-
низацията стабилна. При моите изследвания върху самоорганизацията аз 
попаднах на една система от упражнения за личностно развитие, която се 
нарича „архетипни упражнения за колективна мъдрост”. Автор на систе-
мата е Томас Хърли – американски консултант по организационните въ-
проси с многогодишен опит, привърженик е на архетипната психология 
и на таоизма и практикува айкидо. Това, което ми направи впечатление 
при тези упражнения, е че по своята същност те са езотерични – обект на 
тяхната работа е човешката душа. Ще изброя наименованията на упражне-
нията, дадени от Томас Хърли и заедно с тях ще посоча и съответстващите 
им упражнения, които съм успял да намеря в книгата „Как се постигат 
познания за висшите светове“ на Рудолф Щайнер.

 Системата се състои от осем двойки от упражнения.
 Първата двойка включва „изясняване на намеренията” и „приема-

не на напътствията”. Съответствието й от „Как се постигат познания за 
висшите светове“ е медитацията върху семето на растение от началото на 
глава „Контрол над мислите и чувствата“ и по-специално мисълта „неви-
димото ще стане видимо“.

 Втората двойка от упражнения включва „смело начинание” и „ува-
жаване на границите”. Съответствията им са „преосмисляне на житейски-
те принципи и задължения“ и „съзнателност при решенията“ и „съзна-
телност при говора“ от началото на глава „Върху някои от действията на 
посвещението“ (изграждане на осемлистния лотосов цвят).

 Третата двойка от упражнения е „живеене в действителността” и 
„отстояване на позициите”. Съответствията им са „открито сърце за външ-
ния свят“ и „вътрешна увереност и непоколебима твърдост“ от началото 
на глава „Условията за окултно обучение“.

 Четвъртата двойка от упражнения е „разясняване на истината” и 
„водене на разговор”. Съответствията им са „ориентиране във висшите 
светове“, „вникване в света на звуците“ и „изслушване на другите“ от края 
на  глава „Подготовка“.

 Петата двойка от упражнения е „устояване на огъня” и „яхване на 
гребена на вълната”. Нея можем да оприличим на чувствата, изпитвани 
преди и след срещата с „Пазача на прага“.

 Шестата двойка е „изпиване на горчивата чаша“ и „прибиране на 



наградата“. Съответствията им са „заглъхването на желанията и страсти-
те“ и замяната им с „търпение, което привлича съкровищата на висшето 
познание“ от началото на глава „Практически указания“.

 Седмата двойка е „отдаване на любовта” и „действие с твърда 
ръка”. Съответствията им са „благодарност към физическия свят и все-
мирна любов“ и „постоянство в преследване на веднъж взетото решение“ 
от началото на глава „Условията за окултно обучение“.

 Осмата двойка от упражнения са „усещане за ритъма” и „стремеж 
към целта”. Съответствията им са „поведение в хармония със света“ и 
„проверка на личните способности, умения и задачи“ от началото на глава 
„Върху някои от действията на посвещението“ (изграждане на осемлист-
ния лотосов цвят).

 Ето че психолозите от самоорганизационното движение, съзнател-
но или не, създават системи от духовни упражнения, които подпомагат 
децентрализацията на производството, благодарение на свойството им 
да развиват нравственото въображение на хората. И както упражненията 
подпомагат децентрализацията, те в същото време я и изискват, защото за 
изпълнението им е нужна свобода на действията и интензивно общуване с 
околните хора. Ето че самоорганизацията не е само изпитно поле за нрав-
ственото въображение – тя може да бъде и среда за обучение в него.

Извод

 Какво е нужно, за да навлезе сомоорганизацията в производство-
то? От една страна управителите трябва да започнат да отдават своята 
власт, а от друга страна работниците трябва да са готови да приемат власт-
та. В рамките на икономиката състоятелността на дадена организационна 
форма не се определя от моралната й обоснованост, а от икономическата 
й ефективност. Ефективността на самоорганизацията, пък, се определя из-
ключително от нивото на нравственото въображение на участниците в нея. 
Ако се опитаме да въведем децентрализация в едно общество като антро-
пософското, ние бихме имали значителен успех. Всъщност в едно такова 
общество децентрализацията е единствената възможна форма на управле-
ние. Но ако излезем в широкия свят, ние виждаме, че средностатистиче-
скиято човек няма чак толкова високо ниво на своя морал. И когато дойде 
времето този средностатистически човек достигне до едно по-високо ниво 
на морал, тогава, ако направим справка, ще установим, че самоорганиза-
цията вече е навлязла масово в производството.



Приложение (отпаднали материали)

 1 – мотивация – материални и душевни нужди на работниците

 Освен като представители на духовния свят, в работата си хората 
имат нужди и като представители на материалния и на душевния свят. В 
икономически термини това се изразява като справедливо възнагражде-
ние, безопасни и дори приятни условия за труд, сигурност на заетостта и 
всички останали видове грижи, известни още като социални придобивки, 
които много от съвременните компании проявяват към своите служители. 
В крайна сметка всички тези нужди се свеждат до въпроса за поделянето 
на печалбата на предприятието между собствениците и неговите работ-
ници. Това е един дълголетен спор, който, ако използваме марксистките 
термини, работническата и капиталистическата класа водят от самото 
възникване на трудово-наемните отношения в икономиката. В наши дни 
решението му е достигнало до задоволително за работниците равнище, 
благодарение на социалистическото движение по целия свят. Все пак пъл-
ното му решение би могло да дойде само с въвеждането на нови правила 
за разпределение на собственстта върху средствата за производство, както 
това е загатнато в книгата „Същност на социалния въпрос” относно ус-
тройството на икономическата сфера на държавата. Самоорганизиращите 
се предприятия, които са собственост на своите работници, също предос-
тавят една възможност за разрешаването на този икономически въпрос и 
то в рамките на сегашната икономическа система. Масовото въвеждане на 
тези предприятия може да послужи като основа за по-нататъшни реформи 
в икономическата система – нейното управление ще бъде предоставено 
на обикновения човек и той ще може да я оформи спрямо своите изиск-
вания и предпочитания. Обикновения човек ще може да я организира и 
около принципа на братството, ако успее да се свърже с този така важен 
според Рудолф Щайнер импулс. Самоорганизиращите се предприятия съм 
разгледал в дипломната си работа по икономика на тема „Трудовите коопе-
рации – една възможна форма на организация на труда”. Предоставил съм 
я за свободно ползване в интернет – адресът е www.samoorganizacia.com. 
В тази лекция няма да се спирам на въпроса за работническите предприя-
тия, тъй като, както току що изтъкнах, той е свързан с нашата физическа и 
душевна същност. Бих предпочел да се издигнем на едно по-високо ниво 
и да размишляваме върху духовните процеси, които имаме, и които бихме 
могли да имаме, в нашето ежедневие при работата си с нашите колеги.

2 – самоорганизиращи се предприятия



 За да могат служителите на предприятието да участват във взима-
нето на решенията за неговото развитие, те трябва да притежават някаква 
власт върху него. В икономическите предприятия властта е следствие от 
наличието на собственост върху тях. Ето защо, можем приблизително да 
приемем, че самоорганизиращите се предприятия са такива предприятия, 
които са притежавани от собствените си работници. Различаваме два вида 
предприятия от този тип.

 Първите са класически – това са трудовите кооперации, в които 
работниците имат равни дялове от основния капитал на предприятието 
и всеки от тях участва с един глас при взимането на решения на общото 
събрание. Трудовите кооперации възникват скоро след установяването на 
пазарните отношения в икономиката, в противовес на тогавашната груба 
експлоатация. Въпреки че са привлекателни със своята демократическа 
същност, тези предприятия не са успели да се разпространят в икономи-
ката (на едно от изключенията на тази тенденция ще се спра след малко). 
Слабото им разпространение се обяснява с комлекс от фактори, като аз 
ще спомена само този, който според мен е най-съществен – това е една 
от слабостите на демокрацията, а именно диктатурата на мнозинството. 
В трудовите кооперации възнаграждението на работниците, както всеки 
от важните въпроси, се решава от мнозинството. Следователно в тях има 
тенденцията възнаграждението да е силно усреднено, т.е. да отговаря на 
изискванията на среднопроизводителните работници. Това, обаче, не удо-
влетворява най-производителните работници и те напускат предприяти-
ето или дори предпочитат да не участват в него. Виждаме как трудовите 
кооперации страдат от ниското равнище на нравственото въображение на 
хората в обществото – те не искат да признаят открито превъзходството на 
уменията на някои хора, чрез което да ги задържат като движеща сила в 
своето предприятие. Наказанието или по скоро логичното решение на тази 
тяхна слабост е, че те признават способностите на другите под натиска на 
йерархията, в рамките на обикновените предприятия.

 Вторият вид самоорганизиращи се предприятия са предприятията 
на работническата собственост. Те са развити в САЩ и Великобритания 
след въвеждането на различни законодателни мерки и заемат видима част 
от икономиката на тези страни – примерно 1-2 процента. При тях голяма, 
а дори и мажоритарна част от собствеността е в ръцете на работниците 
на предприятието, при все че не всички имат равни дялове. Тенденцията 
е по-големи дялове да имат управителите от по-високите нива на йерар-
хията. Тези предприятия не използват самоорганизиращи се структури в 
производството, но при тях е налице стремежът към облекчаване на йе-



рархията – при тях управителите споделят по-често информация със слу-
жителите, правят допитвания при взимането на решения и работниците 
имат представители във висшите управленски структури. Според проведе-
ните проучвания тези предприятия превъзхождат нормалните по следните 
икономически показатели: производителност и финансови резултати, ино-
вативност, задържане на клиентите, задържане на персонала и размер на 
разпределяните дивиденти.

 Сега бих искал да направя една връзка с книгата „Същност на со-
циалния въпрос“ на Рудолф Щайнер. В българския й превод, поне в този, 
на който аз попаднах, е направена сериозната грешка „обща собственост“ 
да се преведе като „колективна собственост“. Щайнер казва, че по него-
во време социалистическите мислители предлагат общата собственост 
(„Gemeinbesitz“, „Gemeineigentum“ или „common ownership“, ) като един-
ствено средство за борба с подтисничеството в трудовите отношения. 
Обаче днешните социалисти разглеждат още един вид собственост върху 
средствата за производство - „колективната собственост“. Разликата меж-
ду двете е, че общата собственост е неделима и влизането и излизането 
от нея не е свързано с прехвърлянето на материални блага, докато колек-
тивната собственост е сбор от частните собствености на участниците в 
нея и влизането и излизането от нея я увеличава или намалява съответно. 
Пример за обща собственост е публичната собственост – общинска или 
държавна, която принадлежи на всички граждани на дадена държава или 
населено място. В по-стари времена човешките племена са се чувствали 
собственици на земята, която са обитавали и използвали за своите стопан-
ски цели – от тук идва и намекът на Щайнер в „Същност на социалния 
въпрос“, че социалистите се опитват да възродят една вече преодоляна 
форма на собственост.

 В същото време колективната собственост, или самоорганизира-
щите се предприятия, както аз я наричам, би могла да разреши една от 
задачите, които Рудолф Щайнер представя пред икономическата сфера на 
троично устроения социален организъм – всеки човек да получава тако-
ва количество инвестиционен капитал, което да съответства на неговите 
предприемачески способности. Ако предположим, че някои хора са със за-
бележителни способности, те биха получили големи дялове от капитала и 
биха управлявали предприятията си по начина, известен ни и сега. Но ако 
приемем, че болшинството от хората имат средно развити предприемаче-
ски способности, то би било логично всеки от тях да получи по малко ко-
личество капитал. Обединявайки се в самоорганизиращи се предприятия, 
хората биха могли отново да навлязат в икономическия живот като негови 
пълноценни участници, защото участвайки в него поединично, те никога 



не биха могли да достигнат своята оптимална ефективност.
 Връзката с книгата „Същност на социалния въпрос“ ще продължи 

с разглеждането на още една задача, оставена от Рудолф Щайнер. Това е 
задачата за прехвърлянето на собствеността на капитала от едно поколе-
ние на друго. Едно чисто благородно решение на този проблем, като че 
инициирано от духовните светове, ние можем да видим в корпорацията 
Мондрагон – това е най-голямата трудова кооперация в света, включваща 
над 80 000 работника и е сред водещите предприятия на Испания. Члено-
вете на тази кооперация използват механизмите на финансовата политика, 
за да осигурят нейната дълготрайна стабилност. Те запазват по-голямата 
част от печалбата на предприятието в неговите сметки, вместо да я раз-
пределят за лично ползване. В резултат на това корпорацията Мондрагон 
е натрупала големи количества дълготрайни активи и се е превърнала в 
институция в Баския регион, като текущите й собственици се разглеждат 
само като нейни временни ползватели. Интересно е да проследим причи-
ните за образуването на този изключителен икономически субект. Както 
може би ви е известно, Испания е държава, която обединява в себе си 
наследниците на множество народи, всеки със своя език и култура. През 
нейното съществуване тези народи непрекъснато са се борили, ако не за 
своята независимост, то поне за запазване на своята идентичност. След 
граждансктата война от 1940те Баският регион се е оказал на страната на 
губещите. Той е бил изолиран от властта и е разчитал преди всичко на 
собствените си сили, за да се възстанови от войната. В този момент хората 
от градчето Мондрагон са загърбили личните си интереси и са се обеди-
нили в името на изграждането на институция, която да е опора за всички. 
Икономическият експеримент се оказал успешен и печеливш, и хората, 
вместо да се облагодетелстват от това, са продължили да инвестират в не-
говата стабилност, за да осигурят работните места и съответно икономи-
ческата независимост на идващите след тях поколения. Дори и сега, когато 
поради икономическата криза безработицата в Испания е достигнала 25%, 
в Баския регион тя е 15% и е още по-ниска в общините около Мондрагон. 
С този пример видяхме, че собствеността върху инвестиционния капитал 
може да бъде прехвърляна чрез посредничеството на самоорганизиращите 
се предприятия, а също така видяхме и как под натиска на обстоятелствата 
хората са способни да проявят своето нравствено въображение и да подчи-
нят икономическия си живот на една по-висша цел.

3 – видове самоорганизация на високо ниво

 Ще изброя видовете самоорганизиращи се структури, предложени 



от Томас Малоун. Първа е слабата йерархия, която, както подсказва името 
й, е модифицирана типична йерархия. При нея оперативните решения се 
взимат на ниските нива от йерархията, докато за високите нива са запазе-
ни правата за оценка на постигнатите резултати и за определяне на подо-
баващите им се възнаграждения Примери за слаба йерархия са междуна-
родните обединения от програмисти, създали различните представители 
на отворения софтуер, Свободната интернет енциклопедия – wikipedia и 
други подобни организации. Пример за слаба йерархия от реалната иконо-
мика е американската корпорация „АЕС“ (AES). Тя е глобален доставчик 
на енергия и през 2009 година е имала 27 000 служители, 14 милиарда 
долара приходи и 658 милиона долара печалба. АЕС има инвестиции и 
в България. Вторият вид самоорганизираща се структура е йерархичната 
демокрация, при която хората са разделени в отделни групи, ръководени 
на принципите на демокрацията, групите се обединяват в по-големи об-
разувания, които се ръководят на същите принципи и това продължава, 
докато се обхване цялата компания. Следват външните пазари, които са 
съвкупност от самонаети лица, обединени под шапката на една органи-
зация, която ги подпомага в намирането на следващия им ангажимент и 
улеснява контактите помежду им с цел координация по проекти, обмяна на 
опит или чисто приятелско запознанство. Последни са вътрешните пазари, 
които са предприятия, организирани на принципа на свободните пазари. 
При тях ръководителите на проекти рекламират проектите си пред остана-
лите сътрудници в команията и последните могат да избират за участие в 
кои проекти да кандидатстват. Ръководителите избират участниците в своя 
проект измежду списъка с кандидати. Резултатът от този процес е, че най-
добро развитие получават проектите, които са подкрепяни от по-голямата 
част от работниците.

4 – самоорганизация на средно ниво – „борба за първа топка“

 Ще опиша един по-конкретен модел за организация на самоу-
правляемите работни групи, който се използва при създаването на соф-
туерни продукти. Аз самият съм програмист и затова моделът ми е добре 
познат. Напоследък той стана много популярен в програмистките среди и 
започна да се прилага в много от големите компании. Важно е все пак да 
се отбележи, че в много случаи той се прилага само частично и на хартия, 
тъй като, като всеки самоорганизиращ се модел, той е свързан с отдаване-
то на власт от управителите към работниците. Оказва се, че управителите 
съвсем не са склонни да сдадат своята власт доброволно – не и ако не са 
подтикнати за това от другите управители, които стоят над тях!



 Моделът за самоуправляем работен колектив, взет от софтуерно-
то производство, се нарича „борба за първа топка“, или scrum на англий-
ски. При него се различават следните участници в процеса: собственик 
на продукта (product owner), треньор (scrum master) и екип (team). Произ-
водството се разделя на малки производствени цикли с големина 1 месец. 
В началото на всеки цикъл собственикът на продукта, който за екипа се 
явява представител на маркетинговия отдел и на потребителите на про-
дукта, дава на екипа набор от задачи. В края на периода от 1 месец той 
приема направеното от екипа. По този начин дори производството на един 
продукт да продължи една или две години, той ще се е адаптирал към про-
менящите се изисквания на пазара. В софтуерната индустрия промените 
стават наистина бързо. В началото на работния цикъл хората от екипа раз-
делят поставените от собственика на продукта задачи на подзадачи, така 
че всяка подзадача да може да се извърши от един човек за един ден. По-
нататък екипът поддържа вътрешната си координация с помощта на задъл-
жителните срещи, провеждащи се веднъж дневно. На тези срещи всеки от 
екипа отговаря пред останалите си колеги на следните три прости въпро-
са: коя задача съм приключил от предишната среща насам, коя задача ще 
направя до следващата среща, имам ли пречки в работата. Както виждаме 
ежедневните срещи заместват оперативния контрол над дейността, кой-
то ръководителят на екип извършва в класическите работни групи. По-
следната роля – треньорската, е наследник на класическия ръководител на 
екип. При борбата за първа топка, обаче, неговата задача е да следи за пра-
вилното протичане на описания самоорганизационен процес и да обучава 
участниците в него да го изпълняват. Той не е отговорен за изпълнението 
на задачите – за това отговаря екипът пред собственика на продукта. Той 
не раздава и конкретните подзадачи – всеки участник в екипа сам решава с 
кое и кога да се захване. Треньорът не е наставник, той по-скоро е ментор 
и дори служител на екипа – той се грижи за административните му нужди, 
като организирането на срещи и преодоляването на пречки, породени от 
външната среда.

 Моделът „борба за първа топка“ съдържа набор от няколко прос-
ти правила, които трябва да се спазват, за да протича самоорганизацията 
успешно. По въпросите, които моделът не засяга, участниците в производ-
ството имат свободата да действат както намерят за добре или да въвеждат 
допълнителни правила. Ротацията, например, никъде не се споменава в 
модела, но това не значи, че тя не би била подходяща за него.

5 – „упражнения за колективна мъдрост” - според оригиналното 
описание на тяхния автор



 Системата от „архетипни упражнения за колективна мъдрост” се 
състои от осем двойки от упражнения, като във всяка двойка едното уп-
ражнение е основно, а другото е уравновесяващо и допълващо.

 Първата двойка се състои от „изясняване на намеренията” и „прие-
мане на напътствията”. На душевно ниво практикуващият посажда семето 
на едно благородно намерение, което, например, би могло да гласи „да се 
намерят решенията, които носят максимална полза както на групата, така 
и на всеки участник в нея”. След това, приемайки, че в света съществува 
една висша, макар и невидима мъдрост, практикуващият приема отговора 
на своя зов, често идващ под формата на някакво на пръв поглед незначи-
телно събитие – подхвърлена дума или необичайна гледка. Първото уп-
ражнение е въплъщение на Христовите думи: „който търси, намира”.

 Втората двойка от упражнения включва „смело начинание” и „ува-
жаване на границите”. От една страна човек се опитва да предизвика и 
промени установените правила, а от друга страна той знае, че този опит е 
само възможност, а не задължение, и той не трябва да бъде предприемано 
на всяка цена. Тази двойка обединява в едно смирението и дързостта и 
помага на практикуващия да се застъпи за промените, които биха подпо-
могнали неговите възвишени намерения.

 Следващата двойка от упражнения е „живеене в действителност-
та” и „отстояване на позициите”. Човек трябва да може да възприема света 
такъв, какъвто е, без да му додава от своите критики и коментари, идващи 
от вътрешния му разсъдъчен глас. От друга страна, след като започне по-
ясно да долавя действителността, той не бива да остане като безстрастен 
наблюдател. След като е осъзнал своята позиция в света, той трябва да 
намира пътищата да я отстоява.

 Четвъртата двойка от упражнения е „разясняването на истината” 
и „воденето на разговор”. От една страна практикуващият непрекъснато 
поставя под въпрос истиността на известните му факти, а от друга той е 
способен да обърне внимание на всеки от изпречилите му се отговори. В 
крайна сметка той цели да постигне дълбокото вътрешно убеждение, че 
нещо е вярно. По пътя към разбулването на истината е важно да обърнем 
внимание и на самите себе си. Често поради себелюбие ние изкривяваме 
представата, която имаме за себе си, и търсенето на истината всред група 
от хора може да ни помогне отново да я изправим.

 Следващата двойка от упражнения е „устояване на огъня” и „яхва-
не на гребена на вълната”. От една страна търсенето на истината ни дона-
ся много вътрешни болки и страхове, както и конфликти с околните. Ако 
успеем да устоим на първоначалното изкушение да избягаме, ние ще се 



оставим на тяхното въздействие и след като то приключи, ще изпитаме 
пречистващия им ефект. Вътрешните съмнения и стереотипи ще отпаднат, 
а работата с колегите ще потръгне с нова и въодушевяваща сила.

 Следват упражнения, които са подобни на предните две, но слизат 
още по-надълбоко в душата. След като сме разяснили истината за себе си, 
а може би и случайно, ние осъзнаваме, че негативните чувства на гняв, 
омраза или жестокост, които някога сме изпратили към света, не са изчез-
нали безследно, а напротив – насъбрали са се като в съдове във вътрешния 
ни свят и къкрят там с тиха болка. Щом практикуващият осъзнае тяхно-
то съществуване, съдовете се изливат върху него и той отново изживява 
своите негативни емоции, само че вече насочени срещу самия него. Ако 
се опита да приеме тяхната горчивина, той ще освободи втвърдените си 
енергии и те отново ще озарят вътрешния му свят. Това е и втората част от 
упражнението – „прибирането на наградата”, при което практикуващият 
придобива нови сили и ги принася в полза на цялата група.

 Седмата двойка от упражнения включва „отдаване на любовта” и 
„действие с твърда ръка”. Отдаването на любовта става цел за всеки, който 
е успял да изпие една или няколко от своите горчиви чаши. Той разбира, че 
живеещите в любов могат да получават своите награди, дори без да са из-
питали болка преди това. От друга страна любовта не бива да остава само 
като чувство – чрез действията си практикуващият трябва я демонстрира 
и да я въплъти във света.

 Последната двойка от упражнения са „усещане за ритъма” и „стре-
меж към целта”. Практикуващият наблюдава движението на света и свое-
то собствено движение в него и с усета на хореограф той се опитва да се 
впише в цялостното представление. От друга страна той не трябва да се 
увлича в изпълнението на танца, а да го прекрати, когато целта, която е 
имал с него, бъде постигната.


