
АНТРОПОСОФСКО ОБЩЕСТАНТРОПОСОФСКО ОБЩЕСТАНТРОПОСОФСКО ОБЩЕСТАНТРОПОСОФСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ВО В БЪЛГАРИЯ ВО В БЪЛГАРИЯ ВО В БЪЛГАРИЯ     

    

    

ЖИВОТ И СМЪРТЖИВОТ И СМЪРТЖИВОТ И СМЪРТЖИВОТ И СМЪРТ    

Култура на умиранетоКултура на умиранетоКултура на умиранетоКултура на умирането    
    

Семинар Семинар Семинар Семинар     
16 16 16 16 –––– 18 ноември 2012 г.  18 ноември 2012 г.  18 ноември 2012 г.  18 ноември 2012 г.     

София София София София     
 
 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
 
 

16 ноември – петък 
16:30 – 17:30 Регистрация 
17:30 – 18:00 Рецитация – Хор на живите и мъртвите 
18:00 – 18:30 Откриване 
18:30 – 20:00 Лекция: „Деменцията – един дълъг път към 

умирането” – Пайви Лапалайнен 
 

17 ноември – събота 
9:00 – 10:30 Работни групи 
10:30 – 11:00 Пауза 
11:00 – 12:30 Лекция: „Смъртта като празник на духовно раждане 

– пътят в сферите след смъртта” – Ханс Хаслер 
14:30 – 16:00 Работни групи – продължение 
16:00 – 16:30 Пауза 
16:30 – 18:00 Лекция: „Живот и смърт” – Паула Корпелайнен 
18:00 – 18:30 Пауза 
18:30 – 20:00 Лекция: „Скритите ритми във връзка със смъртта” 

– Марайке ван Хаселт 
 

18 ноември – неделя 
9:00 – 10:30 Работни групи 
10:30 – 11:00 Пауза 
11:00 – 12:30 Лекция: „Тайнствата на Християнската общност” – 

Паула Корпелайнен 
12:30 – 13:00 Рецитация – Хор на живите и мъртвите 
13:00 Край на семинара 

 



 

 
 

„Момента на смъртта” – картина от Герхард Райш (1899 – 1975) 
 
 
Живот и смърт – две понятия коренно противоположни по значение, 
смисъл и настроение. А дали настина е така? Дали пък нямат допирни 
точки? Дали в живота няма смърт и дали в смъртта няма живот?  
 
Рудолф Щайнер ни дава познание за това, как през целия си кратък 
живот на земята ние се готвим за живот след смъртта и как през 
цялото си съществуване след смъртта дълго обработваме нашите 
опитности получени на земята и се подготвяме заедно с по-висши от 
нас духовни същества за следващата си инкарнация.  
 
На пръв поглед, смъртта ни разделя от близки и приятели, и понякога 
необяснимо изтръгва невинни същества в най-крехка възраст, но 
всъщност, ние не сме разделени от тях. „И наистина е важно да 
разберем задачата на Духовната наука – да развием съзнанието, че 
сме едно цяло с душите на мъртвите. Бъдещото земно развитие няма 
да може да продължи за благото на човечеството, ако хората не 
развият чувството, че живеят заедно с мъртвите.” (Сс 179, 
10.12.1917 г.)  
 
Как да развием това съзнание и това чувство? Кога и как се срещаме с 
нашите мъртви? Как ни изживяват самите те и как ни помагат? 
Имат ли те нужда от нашата помощ и как можем да им помогнем?  



МАЛКО ПРЕДИСТОРИМАЛКО ПРЕДИСТОРИМАЛКО ПРЕДИСТОРИМАЛКО ПРЕДИСТОРИЯЯЯЯ    
 

Началото на импулса, поставено през 2004 г.  
от Марайке ван Хаселт в Стара Загора  

 
 

КАК ДА РАБОТИМ С ДУШИТЕ НА УМРЕЛИТЕ?КАК ДА РАБОТИМ С ДУШИТЕ НА УМРЕЛИТЕ?КАК ДА РАБОТИМ С ДУШИТЕ НА УМРЕЛИТЕ?КАК ДА РАБОТИМ С ДУШИТЕ НА УМРЕЛИТЕ?    
 

Среща с Марайке ван Хаселт на 12 юни 2004 г. в Стара Загора  
 

 
 
След пенсионирането си като съдия, Марайке не желаела повече да работи с 
главата си и да заучава непрекъснато променящите се закони, а решила да 
започне да работи със сърцето. Така, през 1995 год. тя станала доброволен 
помощник за безнадеждно болни, за които работила 5 години. Често имала 
усещането, че нещо липсва, че ако хората познават антропософията, всичко би 
било различно. През 2000 год. основава групата „Аврора” за работа с мъртвите 
и помощ на близките за погребенията. За щастие, в Холандия има „Християнска 
общност”, която в службите си извършва свещенодействия за мъртвите и 
подобен тип работа не би притеснила близките на починалите.  

 
********* 

 
иографията не свършва със смъртта на човека. Когато умират, хората се 
завръщат към произхода си. Истинският човек не може да се намери във 
физическия свят, тялото му е само инструмент, за да може той като 

посланик от духовния свят да планира нещата във физическия свят. Когато 
Б 



умрем, духовното семе освобождава физическото съдържание, а когато се 
раждаме, духовното семе се изпълва с физическото съдържание. Ако сме 
имали възможност да сме край мъртви хора, имаме преживяване, че те ни 
дават удобен случай да погледнем в духовния свят. Светът на умирането ни 
отваря за духовния свят, с умрелия човек изживяваме как земният и духовният 
свят работят заедно и имаме усещането за карма и реинкарнация. Ние сякаш 
сме в непрекъснат разговор с починалия.  

Когато човек умре, тогава можем да видим истинското му същество, 
защото тогава отпада външното, което пречи. Това, което отпада е двойника, 
сянката ни. Три дни преди смъртта, двойникът ни се връща при Луцифер и 
Ариман. Когато някой умре внезапно (катастрофа, самоубийство) се усеща 
едно напрежение, защото двойникът още не се е отделил. Същото е и при 
евтаназията.  

Истинският спътник след смъртта е Христос – в Христа умираме. Когато 
познаем Христос, това ни дава едно чувство за възкръсване и откриваме, че 
през целия си живот сме работили с него. Нашата душа се ражда чрез Христос 
и с него преминаваме през смъртта. Само когато се приеме кармата и 
реинкарнацията, може да се приеме Христос. Когато започнем да се 
занимаваме с хората около умирането, срещаме Луцифер и Ариман. Луцифер 
се опитва да ни отведе в ярък и прекрасен свят, а Ариман иска да фиксира 
всичко в задълженията. В Холандия Ариман доминира. Също и хората, които си 
мислят, че са канали за съобщения от духовния свят трябва да знаят, че има 
други същества, които са влезли в астралното тяло на мъртвия и това не е 
самия той. 

Както има момент на раждане, така има и момент на умиране и мястото 
на Сатурн при умирането е важно за живота между смъртта и ново раждане, 
както и за новото раждане. Сатурн е родовата памет. Ако някой е умрял и 
знаем къде е Сатурн в този момент, можем да се върнем и да потърсим 
моменти в живота му, когато той е бил на същото място. 
 
КАКВО СТАВА МЕЖДУ СМЪРТ И НОВО РАЖДАНЕКАКВО СТАВА МЕЖДУ СМЪРТ И НОВО РАЖДАНЕКАКВО СТАВА МЕЖДУ СМЪРТ И НОВО РАЖДАНЕКАКВО СТАВА МЕЖДУ СМЪРТ И НОВО РАЖДАНЕ    
 
Поради изживявания, близки до смъртта и такива под въздействието на 
наркотици, връзката между етерното и физическото тяло се разхлабва и се 
изживява чувство на голямо блаженство. Нашето етерно тяло иска да стане 
периферия. Етерният свят не е свят на пространството, а само на времето. 
Когато умираме, мястото не е важно. Умирайки, чуваме симфонии, в които един 
звук привлича вниманието ни и без този звук хармонията няма да е пълна. За 
пръв път човек вижда тялото си отвън. Виждаме своята първична фигура и 
причините, за които сме слезли на земята, причините за делата си и делата на 
другите хора. През цялото време, когато се движим от смърт към ново раждане, 
може да се събуди азовото съзнание.  

През трите дни след смъртта книгата на живота се отваря. Човек е сам 
със себе си и целият му живот преминава пред него като панорама. 
Елементарните същества, които искат да разпаднат тялото трябва да почакат. 
Пеперудата присъства в какавидата и трябва време, за да стане пеперуда, 
трябва да я оставим сама да си свърши работата. През тези три дни светът на 
душата е призован. През 40-те дни след смъртта още не сме получили 
ориентация, все едно влизаме от светла в тъмна стая и можем да видим нещо 



само ако пробудим светлина вътре в себе си. Можем да познаем другите хора 
само ако събудим спомен за тях в себе си. Следва Камалока – изживяваме 
всички нощи отзад напред, като всяка нощ отразява деня преди нея. Виждаме 
делата и мисленето си. След смъртта не можем нищо да променим, но можем 
да получим прозрение. Имаме изживявания на болка и жажда – но това сами 
сме си го избрали. Болката пришпорва съзнанието ни. А нашата зависимост от 
съзнанието се разтваря в това време, прекарано в камалока. Цялото ни 
мислене и знание свързано с мозъка отпада, но не и това, което е свързано със 
сърцето. Намираме себе си, когато се освободим от себе си, имаме нужда от 
цялото време на Луната, Меркурий, Венера и Слънцето, за да скъсаме с 
оковите на земята. Тогава става раждането на духа в сферата на Слънцето и 
Марс. Когато преминем през Слънцето, виждаме два трона – на Луцифер – 
нашият най-добър спътник след сферата на Слънцето, а другият трон изглежда 
празен – вижда се само образът на Христос –вижда се как е работил преди да 
дойде на земята. Това се вижда само ако преди смъртта сме знаели за 
Мистерията на Голгота. 
 
КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ЛЮБИМИТЕ СИ МЪРТВИ ХОРАКАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ЛЮБИМИТЕ СИ МЪРТВИ ХОРАКАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ЛЮБИМИТЕ СИ МЪРТВИ ХОРАКАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ЛЮБИМИТЕ СИ МЪРТВИ ХОРА    
 
Рудолф Щайнер е ни е поставил като задача да възобновим връзките си с 
мъртвите хора – това е важно както за тях, така и за нас. Дори не бива да се 
вземат политически решения, без да знаем какво искат да ни кажат мъртвите за 
това. Щайнер твърди, че в бъдеще ще вземаме важни решения само ако ги 
попитаме. Можем да им изпратим любовта си и така свързваме съдбите си чрез 
смъртта. Освен това можем да включим мъртвите в нещата, които правим, да 
усетим тяхното присъствие. Те ни говорят в сферата на чувствата и импулсите. 
В душата ни съществува едно непрекъснато задаване на въпроси и получаване 
на отговори. Мъртвите са нашите непрекъснати наблюдатели, те са нашата 
мъдрост. Рудолф Щайнер казва, че е необходимо да се обръщаме към тях с 
особено настроение – това е мост към духовния свят – настроение на 
благодарност към значението, което мъртвите имат за нас и за земята. Добре е 
да вярваме, че мъртвият не е изчезнал, да имаме усещането за ролята на 
духовния свят, да знаем, че Христос помага на умиращите, особенно когато 
астралното тяло ги напуска (след времето на Камалока). Трябва да знаем какво 
значение имат звездите за мъртвите хора. Трябва да правим упражнения за 
развитие на нашите сетивни духовни органи, да се опитаме да усетим как се 
откриваме за получаването на мислите, но да не ставаме топки за игра на 
мислите, които не ни принадлежат. Добре е вечер да се прави упражнение за 
ретроспекция, а през деня да работим върху шесте упражнения. Трябва да 
имаме интерес към духовните знаци, да не бързаме твърде много през деня, да 
поддържаме добрите спомени за мъртвите, да им четем стихове, медитации, 
молитви, например ”Отче наш”, евангелията и др. Когато четем на мъртвия, 
нека вложим цялото си внимание и сърце, защото можем да се свържем с него 
най-добре само ако имаме топли чувства. Особено важни са стиховете на 
Християн Моргенщерн, Герхард Райш, Рудолф Щайнер – това са имагинации, 
пълни със светлина. Те работят благодарение на собствената си сила. Това 
четене трябва да се прави редовно и с постоянство. Добре е на специални дати 
да се споменат мъртвите – освен на погребението и 40 дни след смъртта, на 
рождената му дата и на датата на смъртта и на други дни, свързани с културата 



на народа. Ако това възпоменание се прави заедно с други хора и в кръг, може 
много да помогне и подсили връзката с мъртвите. Така починалите се 
присъединяват към нас и можем да споделим мисли с тях. Срещата може да е 
толкова наситена, че духовния свят може да слезе до нас. 
 
ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА “АВРДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА “АВРДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА “АВРДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА “АВРОРА”ОРА”ОРА”ОРА”    
 
Групата е създадена през март 2000 год., като идеята за нея се родила в гр. 
Банско през 1996 год. Марайке посетила гробищата в града, видяла хора 
седящи около гробовете, които се хранели заедно, направили й впечатление и 
некролозите по стълбовете. Групата решила да правят заедно възпоменанието 
на мъртвите. Изготвили брошура, в която описали предлаганите грижи за 
всичко, свързано с мъртвите. Сформирали група за бдения. Всяка църква на 
Християнската общност в Холандия (а те са 19) имат собствени групи за бдения 
в църквата, така че това не било нещо непознато. Но те извършвали бдения с 
членове на църквата. Групата „Аврора” веднъж на 5-6 години има ден за среща 
с такива групи от цялата страна, към която се присъединяват и групи от 
северна Белгия. По време на тези срещи се обменят опитности и се получават 
прозрения и нови знания.  

Когато се върши работа придружаваща умиращия, това се прави не от 
група, а от отделни членове. Когато някой умира, духът се ражда. Раждането не 
е наше собствено дело. Когато някой умре, в духовния свят има празник. Там 
става нещо грандиозно. Трябва да се погрижим стаята с мъртвия да е 
отворена, да има открито пространство, за да влезе Христос.  

„Аврора“ предлага на тежко болни лечение с изкуство – може да се 
рисува, или да се разглежда картина заедно с болния, да се провеждат 
разговори за биографията на човека, да се намери червената нишка в живота 
му. Членове на групата казват молитви, ако някой е близко до смъртта.  

„Аврора“ се събират всеки месец и четат заедно книги на Р. Щайнер, 
някой разказва биографията на починал човек. Това е много вълнуващо, 
защото понякога се усеща присъствието на починалия. Сформирана е група за 
бдение, която бди три дни след смъртта. При бдение те не се обръщат 
специално към умрелия. Тяхна грижа е около този човек да има защита, 
обвивка, така че да се извърши парвилно процеса на отделяне от тялото. Най-
добре е да има спокойствие около мъртвите, те да не се местят, а ако това се 
налага, да бъде направено с много любов. Задачата е да се създаде междинно 
пространство между обстановката и човека, за да може той да види 
панорамата спокойно. Елементарните същества искат да разложат тялото, но 
чрез нашето будно съзнание ние ги държим настрани. Бдението се прави през 
нощта, когато другите спят, за да няма заместител на съзнанието на мъртвия. 
Опитваме се да дадем нашето съзнание. Времето около полунощ и сутринта е 
най-важното. Усещат се същества, които искат да влязат и понеже трябва да си 
много буден, бдящите се сменят през 3 часа. Те четат „Евангелието на Йоан”, 
защото според думите на Рудолф Щайнер, това произведение е изпълнено със 
силите на Христа, особенно от 14-та до 18-та глава. Така се прочиства 
атмосферата и се внася хармония в разлагането. Когато седим до мъртвия, 
виждаме как виталната му сила (етерните сили) си отива и кога той е готов, за 
да бъде затворен капака на ковчега. Може да се забележи, че на третия ден 
мъртвият изглежда по-щастлив и по-млад. Наблюдава се разлика между 



дясната и лявата половина на лицето, то се разпада на две части. Тогава 
бдящите си водят записки – записват изживяванията си и след бдението дават 
записките си на семейството. В друга тетрадка се пишат неща, които са важни 
за сменящите се по време на бдението и тя се предава от един на друг. Ако 
семейството желае, обясняват им какво ще прави групата през тези 3 дни. А 
след това се прави оценка на работата и всички винаги имат усещането, че са 
научили много. 

През 40-те дни след смъртта, се чете специална молитва или строфа, 
които се казват всяка вечер. Накрая всички се събират заедно със семейството 
на починалия и разказват спомени за него. Всяка година на 2 ноември със 
запалени свещи се изговарят имената на починалите през годината. 
 
 

ГРИЖИ ЗА МЪРТВИТЕГРИЖИ ЗА МЪРТВИТЕГРИЖИ ЗА МЪРТВИТЕГРИЖИ ЗА МЪРТВИТЕ    
 

Среща с Марайке ван Хаселт на 13 юни 2004 г. в Стара Загора 
 
Жалко е, ако тъгата на хората се увеличава, когато пишат за мъртвия по 
некролозите. В Холандия няма некролози. Смята се, че снимките на починалия 
го задържат на земята, но от друга страна, те извикват спомен за него. В 
Холандия се снима гроба и тази снимка се публикува във вестниците. 
 
СМИСЪЛЪТ НА БОЛКАТА И СТРАДАНИЕТОСМИСЪЛЪТ НА БОЛКАТА И СТРАДАНИЕТОСМИСЪЛЪТ НА БОЛКАТА И СТРАДАНИЕТОСМИСЪЛЪТ НА БОЛКАТА И СТРАДАНИЕТО    
 
В Холандия има по-малко страдание за мъртвия, отколкото в България. В 
Холандия всички са в добро материално положение и когато се разболеят, 
получават много помощ и грижи. От друга страна е много лесно да се говори 
луциферично за страданието. Във фазата около умирането, болката и 
страданието са необходими за отделянето на живота. За да се събуди 
съзнанието ни, са необходими болка и страдание, за да разтворим нещата, 
които трябва да преобразуваме, да смелим. Рудолф Щайнер казва, че всяко 
сърце, освободено с болки от материалните връзки е едно изчистване в 
светлината на духа. Всяка стъпка в нашето развитие ние правим в болка и 
страдание. Това изчиства пътя ни към Христос. В Холандия, когато някой е 
пред прага на смъртта, лекарят казва: „Не е необходимо да страдаш.” Но 
трябва да се знае защо страда човек – само болка в тялото ли е, социална 
болка ли е, или е екзистенциална болка от заминаващия си живот, или е болка 
от страх. Много хора вярват в Бога, който ще ги накаже и често има незнание за 
това, което ни очаква. Важно е да се знае на какво е израз болката, защото в 
един случай има нужда от болкоуспокояващи, а в друг – от любов, от общуване. 
Например групата „Аврора” помогнала на една жена, шест месеца преди 
смъртта й, която се страхувала от Бог и имала лошо отношение към дъщеря си. 
Когато хората в Холандия страдат непоносимо, евтаназията е разрешена. Но 
какво значи непоносимо, кой може да отсъди дали някой страда непоносимо? 
Когато Марайке работела с умиращи хора, семейството казвало на лекаря, че 
болният страда непоносимо и го молело за помощ. Всъщност, семейството 
страда непоносимо и докторът на тях помага. 

Когато хората умират, телата се разширяват. Когато умираме, връзката 
ни със страданието се променя. Ако можем, добре е да понесем това 



страдание. Можем да се почувстваме по-добре, ако знаем, че Христос ни 
помага. Така всичко, което сме изживели преди смъртта, отива по-лесно след 
смъртта в духовния свят. Според Щайнер, всяка крачка, която човек прави в 
страданието и болката, я прави за целия свят. Не можем да ускорим това, 
което болката прави, през това време трябва да победим силите на смъртта, 
които са Ариманови – да победим страха си като осъзнаем от какво се 
страхуваме. Всичко, което не сме свършили в сегашния си живот, изработваме 
по-тежко след смъртта и в следващата инкарнация може много да помогне на 
волята ни. Христос обича хората, които не са направили напълно жертвата. 
Преди Христос законът е бил най-важния, а с Христос идва милостта и 
благодатта. Дори Христос се е молил да устои на Ангела на смъртта. Той не е 
помолил Отец да отнеме чашата на страданието, а да понесе Ангела на 
смъртта и да умре в пълно съзнание, защото лошият Ангел иска да ни отнеме 
преди да настъпи истинската смърт. Борбата преди смъртта ни помага да 
понесем Камалока и тази борба прави по-силни връзките ни с нашите любими – 
това е много важно след смъртта. Понякога връзката между хората е по-силна 
след смъртта – един стихнал конфликт е връзка. Трябва да знаем, че сами сме 
си причинили страданието. Упражнението, което се прави, за да се засили 
увереността, че самият ти си причината за страданието си е примера, който 
Щайнер дава с керемидата – ние сами сме я разхлабили от покрива и затова тя 
пада от покрива върху нас. В нас има един по-мъдър човек. Понякога срещата с 
нашия двойник е по-трудна от самата смърт – това е тази черна наша страна, 
която ни задържа на земята. Знанието за двойника е важно за самия човек, а и 
за околните. В комбинация с тази болка и страдание е интересно какво става, 
когато се употребяват болкоуспокояващи. Когато се използват обикновени 
болкоуспокоителни лекарства, блокираме съзнателната душа. По-опасен е 
морфина – той отделя аза от останалите тела, заключва аза в долната част на 
тялото, дишането се затруднява, червата не вършат работата си. Той носи 
лоши сънища, които всяват страх. Той работи срещу това, от което имаме 
нужда, за да умрем. Когато дадем много морфин, азът така се изхвърля, че 
човек умира. В Холандия лекарите често дават морфин и това се смята за 
голяма помощ. Повечето хора са в предсмъртно състояние и умират по-рано, 
отколкото ако не са получили морфин, но лекарите казват, че това няма 
значение, защото болният и без това ще умре. Те дават морфин не само при 
болки, но даже и само при опасение от болки, както и при неспокойствие. 
Антропософските лекари имат друг подход в такива случаи – когато е 
необходимо, дават много малко морфин заедно с искадор (лекарство от бял 
имел), което помага на болката. Когато някой е със здраво скрепени от страх 
тела, се използва olibanum – лекарство, направено от трите дара, които 
Христос е получил от влъхвите: злато, смирна, тамян. Ако се използва като 
масло, слага се на дланите и стъпалата, като така помага за разхлабването на 
телата, и човек умира, когато трябва да умре. 
 
МАТЕРИАЛИЗМАТЕРИАЛИЗМАТЕРИАЛИЗМАТЕРИАЛИЗММММЪТЪТЪТЪТ В ГРИЖИТЕ ЗА МЪРТВИТЕ В ГРИЖИТЕ ЗА МЪРТВИТЕ В ГРИЖИТЕ ЗА МЪРТВИТЕ В ГРИЖИТЕ ЗА МЪРТВИТЕ    
 
В този материален свят умирането става все по-трудно и хората имат нужда от 
помощ. Обаче ние трябва да преминем през този материализъм, макар да не 
ни харесва. Знанието за това, което става в Холандия около грижите за 
мъртвите може да ни предупреди. Материализмът в Холандия доведе до това, 



че в страната на цветята хората слагат в градините си камъни, защото е по-
лесно, не отглеждат цветя в къщите си. Пръска се с хербициди и по полята 
няма цветя. 

Голям проблем е евтаназията, трансплантацията на органи. Всеки носи в 
себе си картонче, в което пише дали е съгласен да дари органи или не. Всеки, 
който не е посочил, че е против, се смята за съгласен. 

Когато някой умре, хората около него се страхуват, но идва погребалната 
агенция, изготвя всичко и вземат тялото, за да го приготвят. Върху мъртвото 
тяло се правят и ужасни неща – например, в устата се пъхат специални игли, за 
да я държат затворена. Понякога тялото се гримира и умрелият вече е съвсем 
различен. Ковчезите се изработват с много фантазия, правят се специални 
изпращания. Но се злоупотребява с несигурността, която имат хората. Често се 
използва замразяване на тялото, чрез хладилна система под леглото или 
ковчега, дори се инсталират пластмасови тръби в самия ковчег, пълни с 
охлаждаща течност. Когато мъртвият се погребе, тези тръби остават в ковчега. 
Какво става, когато се използват охлаждащи машини – тялото се мумифицира, 
то е толкова студено, че чаршафите замръзват по него. В една своя лекция 
Рудолф Щайнер казва, че когато водата се замрази, това причинява отделяне 
на етерното от физическото тяло. Но това при мъртвия трябва да стане след 
три дни, а в този случай става по-рано. Щайнер е говорил и за въздействието 
на машините. Те прогонват елементарните същества и приемат в себе си 
ариманични сили. Ариман се намесва във всеки вакуум и нарушава връзката 
между човека и духовния свят. Според Щайнер, когато се използват машини, 
сякаш етерното ни тяло попада в капан за мелене на месо. Но това са 
необходими явления в нашето време и не трябва да се отдръпваме от тях. 
Единственото решение е да укрепим силите на душата си с Духовната наука, за 
да можем да понесем това. За да не нарушим връзката си с божественото, 
трябва да имаме съзнание, силна вътрешна активност. Когато живеем спящи, 
влизаме в духовен вакуум, в който Ариман може да се намеси. Машините 
вършат работата на хората и е необходимо да благодарим, че те съществуват. 
В ранни времена са се вземали предпазни мерки, за да могат хората да 
понесат това. Духовната наука ни показва необходимостта от трансформация, 
например чрез изкуство. Отоплителната централа до Гьотеанума е най-добрият 
пример за вплитане на изкуството в техниката. Тя е една метаморфоза на 
растение. По този начин Щайнер е изнесъл машините извън сградата, което е 
много по-добре за хората в нея и е направил това видимо. Такава метаморфоза 
прави видима духовността на материалната сфера. В Холандия се опитват да 
намерят алтернативи за машините около мъртвите, за охлаждащите системи. 
Използват се зелени растения, трева – ковчегът се слага на 40 см. над пода, а 
на пода се слагат треви, които няколко пъти дневно се ръсят с вода, 
розмариново масло и с един препарат, който се използва в биодинамичното 
земеделие (вода с кизол – бели камъчета, които събират светлината и които се 
използват в земеделието напролет, за да помогнат на духовните същества да 
се погрижат за земята)  

Ако не се използват синтетични материи в облеклото на мъртвия, 
разлагането също се забавя. Нашата група има и идеи за охлаждащи системи 
под ковчега. 
Какво е за мъртвия да се вземат органи за трансплантация от неговото тяло? 
Ако някой преди смъртта си е знаел, че ще се използват органите му – това е 



по-добрия вариант. Често близките сами настояват мъртвият да бъде полезен с 
органите си. Но тъй като те се вземат, когато мозъкът умре, а сърцето още 
работи, човекът се поддържа докато се намери приемник на органите и така се 
държи принудително жизнен, а близките му не могат да го оплачат. Понякога те 
получават от болницата едно осакатено тяло. Но понякога това донорство е по-
важно за самия мъртвец, отколкото умирането. 

Огънят при кремацията е добра форма за трансформация. Сега се 
кремира с електричество и този ритуал става все повече ариманичен, защото 
няма пречистващата сила на огъня. В Америка се използва толкова дълбоко 
замразаяване, че тялото се разпада. 

Рудолф Щайнер е казвал пет пъти дневно молитвата „Отче наш“ преди 
смъртта си. Бил е погребан със служба на Християнската общност. Смята се, 
че една от причините за смъртта му е, че някой се е опитал да го отрови, когато 
е изнасял лекция в Дорнах. Той напуснал сцената, пребледнял и помолил за 
мляко, след което се подобрил. Самия Щайнер споменава, че ще си замине на 
70 години, но това не става, защото смъртта му е ускорена от намесата на 
други фактори. Той е кремиран и урната му е до тази на любимия му приятел 
Християн Моргенщерн. На гроба на този свой приятел Р.Щайнер е прочел 
вълнуващи слова. 

В Холандия е разрешено на човек да откаже да приема вода и храна при 
тежко заболяване, но лекарите не трябва да влияят при вземането на това 
решение. Понякога отделянето на двойника е толкова трудно, че става малко 
преди смъртта. Важно е 3 дни преди смъртта да се даде на умиращия свободно 
пространство. Не трябва да има скупчени хора край умиращия. Щайнер пише, 
че душите на повечето хора, които умират не стигат дори до Девакана.   
 

По записки на д-р Златозара Дечева 
 

 
 

„Лодкарят”  – Герхард Райш 



ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРАОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРАОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРАОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА    
Диана Ботушарова  

 
Добре дошли на този семинар с малко необичайно и даже странно заглавие. 
Добре дошли и на нашите гости и лектори, които искам веднага да представя. 
Ще започна с най-новата ни гостенка, която идва за пръв път в България  
Паула Корпелайнен – представител на Северна Европа, по-точно загадъчната 
Финландия, където човек може да види слънцето в полунощ (а и много други 
вълнуващи неща). Работила е като физиотерапевт и психиатър, а също и с 
хора с увреждания. Сега Паула е свещеник в Християнската общност, което й 
дава възможност да съпровожда хората в последните им дни и часове.  
Марайке ван Хаселт – представител на Западна Европа, от Холандия. През 
2004 г. за пръв път донесе в България темата, предмет на нашия семинар. 
Тогава тя ни разказа за своя опит с Аврора – групата за работа с мъртвите и 
помощ на близките, която създава в Холандия преди 13 г. Работи като съдия, а 
след пенсионирането си 5 години се грижи доброволно за безнадеждно болни.  
Пайви Лапалайнен за съжаление присъства сред нас задочно, защото 
здравето й не позволява да пътува. Много от тук присъстващите се запознаха с 
нея миналата година на Михаиловата конференция по случай 10-год. от 
учредяването на АОБ, посветена на 150 г. от рождението на Р. Щайнер. Тогава 
тя водеше работна група „Смъртта като раждане” и големият интерес 
проявен тогава към тази тема всъщност доведе до този семинар. Именно 
Пайви, заедно с Вирджиния Сийз бяха инициаторки на поредицата 
конференции в Гьотеанума посветени на тази странна за много хора тема 
„Живот в смъртта – Култура на умирането”. Първата конференция беше 
преди 5 години (2007 г.), а четвъртата се очаква да бъде през 2013 г.  
Ханс Хаслер – дългогодишен приятел на България, един истински космополит, 
който говори 9 езика, а това означава, че е носител на 9 култури. Представител 
на Централна Европа, тъй като е свързан най-вече с Дорнах, Швейцария. Най-
добрият познавач на всички кътчета в сградата на Гьотеанума, където работи 
дълги години, и с богат опит в много други сфери на приложната антропософия. 
Бих казала, че нищо не му е чуждо, включително нашата тема, защото участва 
активно в трите предходни конференции в Гьотеанума. Той ще се погрижи това, 
което Пайви иска да ни каже да стигне до нас.  
 

поменах, че темата на нашия семинар звучи необичайно и странно за 
много хора. И наистина – обикновено ние не свързваме смъртта или 
умирането с култура. Понятието култура използваме най-често в 

съчетания като „култура на речта, на поведението, на храненето, на бизнеса и 
т.н”, но не и на умирането, смъртта или мъртвите. Това до голяма степен се 
дължи на факта, че тук, в България като представителка на Югоизточна 
Европа, хората избягват да говорят за смъртта. Не знам как е в другите части 
на Европа, но тук тази тема е направо табу. Българите избягват дори да мислят 
за смъртта. Сещат се за нея само когато тя сполети някой близък или приятел. 
Що се отнася до живота, там всички се чувстваме компетентни и с готовност 
раздаваме съвети.  

С напредването на възрастта обаче загадката на смъртта се 
задълбочава и приближава и тогава всеки от нас е принуден да се изправи 
пред нея. Ако се замислим, смъртта е единственият сигурен елемент в нашия 

С 



живот и в този свят на относителност, а Рудолф Щайнер я нарича единствената 
реалност сред цялата Майа на земята.  

От друга страна българите, както и много други народи по света спазват 
и почитат традицията „Задушница” (която между впрочем е въведена като 
празник едва в края на Х век). Как да си обясним този парадокс? Очевидно в 
дълбините на подсъзнанието си ние знаем колко е важно да поддържаме жива 
паметта за мъртвите. Р. Щайнер ни разкрива, че на Задушница или друг 
подобен ден, какъвто е днешния, когато много хора се събират изпълнени със 
спомени за „тъй наречените мъртви”, посветеният вижда, че и душите на 
мъртвите участват в обредите, които извършваме. Затова, нека и на тях да 
кажем добре дошли на нашия семинар. Според мен, дори имаме основание да 
считаме, че именно те са ни събрали тук. Те са поискали ние да споделим, да 
изразим въпросите, които ни вълнуват, да се опитаме да разберем, да 
осъзнаем, да съпреживеем, да помогнем, да се подготвим. Ние ги носим в себе 
си, в спомените си, защото те са част от нашия живот и съдба, съучастници в 
изпълнението на нашата карма. А дали не е вярно и обратното? Не можем ли 
да кажем също така, че те са отнесли част от нас със себе си, че във всеки от 
тях живее и част от нас? Следователно, една част от нас (която с годините 
става все по-голяма) е вече отвъд Прага и когато му дойде времето, ще се 
присъединим към тази част.  

Нашата цивилизация създаде пропаст между мъртви и живи. Но не 
винаги е било така. В далечното минало дори в обикновеното си съзнание 
човекът е имал ясен спомен, че е живял в духовния свят преди земния си 
живот. Това е валидно най-вече за първите три след-Атлантски епохи (древно-
Индийската, древно-Персийската и древно-Египетската). А третата, древно-
Египетска цивилизация с обреда балсамиране на телата може дори да се 
нарече цивилизация на смъртта. Освен с мумиите и пирамидите – домовете на 
мъртвите, които сочат към небето, тя е известна и с т.н. „Книга на мъртвите”, 
чието заглавие всъщност е „Книга на отиващите отвъд” – сборник с молитви 
и заклинания за възкресение на починалите. Тибетците също имат Книга на 
мъртвите, която е ръководство с напътствия за душите прекрачили Прага. 
Такава книга за мъртвите имат и Маите и тя се нарича „Книга на общността”. 
Това съзнание за общност обаче постепенно се затъмнява все повече и през 
Гръкоримската епоха възниква страхът от смъртта и известната фраза на Ахил 
„По-добре просяк на земята отколкото цар в царството на сенките”. От 8 век 
преди Голгота до XV век след Голгота хората вече виждат живота си ограничен 
между 2 прага – раждане и смърт.  

С настъпването на епохата на Съзнателната душа, от XV век се подготвя 
едно ново съзнание, на което ние сме едва в началото. Догодина ще се 
навършат 6 века от началото на тази епоха, а ни остават още 15 века и 
половина. Това означава, че днес повечето хора живеят все още със 
съзнанието от предишната Четвърта епоха. Затова много хора и днес 
продължават да считат, че животът им започва с раждането и завършва със 
смъртта. За тях има само „тук” и „сега”, страх от смъртта и от мъртвите. Освен 
това, повечето хора все още не могат да разберат, че ние не сме отделени 
пространствено от духовния свят, където пребивават и нашите мъртви, а само 
чрез степени на съзнание. През сегашната Пета епоха, ние сме призвани да 
развием съзнанието, че смъртта и тъй наречените мъртви непрекъснато 
присъстват и ни помагат в живота на земята.  



Всъщност, ако се огледаме по-внимателно ще открием смъртта 
навсякъде около нас. Но колко различна е тя в природата! В растителният свят 
смъртта е необходимо средство за създаване на живот. Тук в пълна степен е 
валидна парадоксалната сентенция на Гьоте „Природата е изнамерила смъртта 
само за да осигури изобилие от живот”. Смъртта обаче присъства и в 
човешкото тяло докато сме живи, и то като дар, макар че не се замисляме за 
това. Без този дар обаче ние едва ли бихме могли да се наречем хора. 
Духовната наука ни разкрива, че смъртта навлиза в нас частично чрез нервната 
система и сетивните органи и че без тази относителна смърт човекът не може 
да бъде съзнателно същество. Ние наистина носим смъртта с нас през целия 
си живот в буквалния смисъл – носим я в главата си. Нейното присъствие ни 
кара да се изживяваме като азови същества докато сме будни. Сънят не може 
да ни даде това изживяване.  

До края на 5-та епоха всички ще виждаме как смъртта работи в нас и ще 
гледаме на нейното присъствие като на нещо естествено, като на добър 
приятел винаги до себе си. Освен това ще осъзнаем, че мъртвите искат да ни 
помагат и настина ни помагат и ще търсим техните съвети. Рудолф Щайнер 
посочва множество такива примери (как душата на Гьоте му помага от духовния 
свят докато работи върху неговите съчинения; в Автобиографията си пише и за 
двама души, които му помагат от духовния свят да напише своята „Философия 
на свободата”; в една лекция нарича Мария-Щраух Шпетини „водещия дух” на 
мистерийните драми и т.н.). Сигурна съм, че ако всеки се порови в биографията 
си, ще намери такива трудни моменти, в които помощта ни е дошла сякаш 
„свише” и най-вероятно тя е дошла тъкмо от нашите мъртви.  

При животните смъртта също е различна от смъртта при човека, защото 
животните не осъзнават своята смъртност. При човека обаче смъртта става 
един акт, той трябва да премине през смъртта и дори в известна степен да 
участва в нея с изживяването си. Затова при човека смъртта (освен че е най-
универсалното нещо) е най-индивидуалното нещо. Да се замислим по колко 
различен начин умират хората. Някои умират в дълбока старост, други в 
разцвета на младостта си или дори като деца; някои спокойно, в съня си, други 
неочаквано, във война, катастрофа, природно бедствие, от насилие, след 
кратко или дълго боледуване, а има и такива, които умират по собствена воля. 
В този смисъл смъртта на всеки човек е единствена и неповторима, тъй както е 
неповторима и неговата биография.  

Има обаче и една друга единствена и неповторима смърт, която се 
извисява много над безбройните смърти изживени от всички човешки 
същества. За съществото, което преминава през нея не е било необходимо да 
умира. Близо две хилядолетия хората все още не могат да обхванат смисъла и 
значението на тази кръстна смърт. Даже и най-близките ученици – апостолите – 
не са могли да разберат приживе какво точно е станало, а чак няколкостотин 
години след смъртта си в духовния свят. Там те разбират, че тази смърт е 
извършена като съзнателен акт заради хората, че тя е като посаждане на семе 
и че с този акт се променя ролята на самата смърт в еволюцията. Ранното 
християнство (което съвременната църква е загубила) нарича тази смърт извор 
на нов бъдещ живот на земята, използвайки почти същия парадокс, с който 
Гьоте описва мистерията на смъртта в природата.  

Разбирането е и първата стъпка за тези, които се питат „Мога ли да умра 
съзнателно”. Защото разбирането и приемането са извор на сила. Тази сила 



ни помага да преодолеем мъката си по близките зад Прага и постепенно да я 
трансформираме, като се обръщаме към тях, а не към нашата болка. Нашите 
мисли и спомени за тях са един път от „аз” към „ние”, път към създаването на 
тази „социална общност” с тях, която Щайнер поставя пред нас като идеал.  

Новата култура, новото отношение изисква от нас да си ги представим 
като живи, да ги включим в нашия живот, да започнем един вътрешен сърдечен 
разговор с тях. Рудолф Щайнер ни разказва, че в тези случаи изживяването на 
мъртвите е подобно на нашето изживяване тук, когато слушаме симфония или 
съзерцаваме художествените форми на катедралите. За мъртвите, нашите 
спомени са изкуство в техния свят. И както тук от изкуството към нас струи 
красота (имам предвид истинското изкуство), така към мъртвите струи красота 
от нашата обич, от нашите спомени за тях и най-вече от нашата благодарност. 
Щайнер нарича това чувство, малко закърняло в наши дни онзи „общ въздух на 
благодарност”, чрез който мъртвите могат да ни говорят.  

Ние имаме една традиция, която е част от културата свързана със 
смъртта и с мъртвите – „ една минута мълчание” . Мълчанието на тази минута 
се различава качествено от всяко друго мълчание. В него се съсредоточава 
цялото ни преклонение пред мистерията на живота и смъртта, всичко, което не 
сме разбрали, което не сме успели да кажем приживе, дълбоката ни 
благодарност за общите спомени, безмерната любов, която не сме дали, но на 
която сме способни като човешки същества. Тази минута смирено мълчание 
(ако успеем да накараме нашия глас да замлъкне) може да прерасне в нещо 
повече от тишина, нещо което Щайнер нарича отрицателна тишина – тишината, 
в която от дълбините на душата ни прозвучава гласът на отвъдното. В тази 
минута мълчание ние се приближаваме до Прага. Нека да започнем този 
семинар с една такава минута мълчание в почит към всички наши близки и 
приятели от другата страна на Прага, които носим в сърцата си тук, в тази зала.  
 

 
 

„Изживяване на смъртта”  – Герхард Райш  



ХОР НА ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕХОР НА ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕХОР НА ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕХОР НА ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕ    
РЕЦИТАЛ ПО СТИХОВЕ НА РЕЦИТАЛ ПО СТИХОВЕ НА РЕЦИТАЛ ПО СТИХОВЕ НА РЕЦИТАЛ ПО СТИХОВЕ НА     

РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ГЕРХАРД РАЙШ РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ГЕРХАРД РАЙШ РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ГЕРХАРД РАЙШ РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ГЕРХАРД РАЙШ     
 

ПРИЕМАТ АНГЕЛИ, АРХАНГЕЛИ, АРХАИ 
В ТЪКАНЕТО НА ЕТЕРА 

ЧОВЕШКАТА МРЕЖА НА СЪДБАТА. 
 

ПРЕМИНАВА В ЕКСУЗИАИ, ДИНАМИС, КИРИОТЕТЕС – 
В АСТРАЛНОТО ЧУВСТВУВАНЕ НА КОСМОСА – 

СПРАВЕДЛИВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЧОВЕШКИТЕ ЗЕМНИ ДЕЛА. 
 

ВЪЗКРЪСВАТ В ПРЕСТОЛИ, ХЕРУВИМИ, СЕРАФИМИ – 
КАТО ТЕХНИ ДЕЛА – 

СПРАВЕДЛИВИТЕ ФОРМИ НА ЧОВЕШКИЯ ЗЕМЕН ЖИВОТ. 
 

***** 
Скъпи души на приятели, 
Вие, които бяхте свързани с мен в земния живот, 
Вас ще търся аз, 
Когато, освободен от тялото си, 
Ще заживея в духовните царства.  
И аз ще ви помагам,  
Ще ви донеса светлината на познанието. 
За това се подготвям в земния живот. 
Сонмът от носители на светлината трябва да расте  
В духовната сфера, 
За да не остане в бъдеще тя  
Тъмна за душите.  
 
*****  
Времето бърза  
И година след година  
Потъва в дълбокото минало на света.  
В края на нашето пътуване 
Ни чака смъртта. 
Нейният поглед  
Обикаля земята  
И когото срещне  
Не може повече да пътува.  
Но все пак зад него като звезда 
Се издига Големия пазач, който  
Оставя човешките души 
Да минат покрай него спящи. 
Кой ще прекрачи прага буден?  
Само този, който самият стане като звезда 
В своята същност 



И се изтръгне  
От земните мъгли.  
 
О Вие, свещени Богове:  
Тежки буреносни облаци 
Се стелят над земните поля 
И се сгъстяват заплашително.  
Бури тътнат  
И черна нощ покрива широката земя.  
Нито една звезда на надежда не свети.  
ЧОВЕКЪТ  
Трябва сам да стане звезда.  
Тогава и земята ще стане звезда  
И ще свети ярко като слънцето.  
 
*****  
Мъртвите идват! 
Повикайте ги  
Когато сте в отчаяна нужда. 
Те искат да помагат на хората на земята. 
Те жадуват за вашите дела 
И искат да продължат да работят  
Чрез вас  
С импулсите,  
Които не са осъществили в живота си земен.  
Мъртвите идват!  
Повикайте ги и мислете за тях  
В ежедневната си дейност.  
 
*****  
В тишината на нощта, 
Когато човешките души  
Обитават в области духовни, 
а телата им лежат изоставени тук на земята, 
Душите на мъртвите се издигат и спускат,  
И търсят в светлинните тела на човешките души  
Дела, които да послужат за земния прогрес.  
Те искат плодове да съберат от душевните поляни,  
Но реколтата е бедна на земята днес  
... и душите на мъртвите гладуват.  
 
*****  
Ние сме само пътници на тъмната звезда земя.  
Тук се учим и развиваме 
Вечния зародиш на своята същност –  
Искрата от лоното на Бога.  
A нашите добри дела ни следват 
И светят за нас като духовна светлина.  
 



Това е човека:  
От мрак,  
Той към светлина се стреми, 
Напред през дългите еони. 
Искра живот, възникнала отдавна  
От лоното на Бога, 
Той изгражда своя “Аз”, 
За да може някога светове да създава 
И от отминалите времена 
Нов живот да запалва, 
Когато умират световете стари.  
Такава е силата на Аза!  
 
*****  
Когато Ангелът на смъртта приближи  
И тихо хвърли сянка с крилете си тъмни,  
В земното пространство лъчезáри светлина от вечността.  
Хората на земята потръпват  
Смътно предусещайки величието и мощта на Бог.  
 
 

 
 

„Ангел на смъртта” – Герхард Райш  



Един живот отлита.  
Ти го гледаш  
и в него разпознаваш себе си като пътник,  
който няма никъде място. 
Защото реката на времето тече неспирно  
и води душата към далечното бъдеще, 
към целта.  
Спирането би означавало смърт.  
Трябва да вървим и все да вървим,  
направлявайки стъпките си неспирно  
към целта.  
 
*****  
Отново и отново душата се взира  
В онзи проход през тъмната врата, 
Водещ към битието в сферите, 
Където тя трябва да живее от своите собствени сили.  
Каква решителна трансформация на съзнанието 
Трябва да постигне човечеството 
В космическата еволюция:  
Да премине през смъртта! 
 
Тук, тялото дава светлината на съзнанието.  
Там, светлината на съзнанието  
Може да свети само със собствената си сила.  
Затова, о човеко, стреми се  
Към онази сила в Аза, 
Която ще поддържа съзнанието ти в духа.  
 
Ти виждаш във Възкръсналия  
Пра-образа на тази сила.  
Устреми се към Него, 
Към свободата на Аза в света.  
 
През тъмната Порта на Смъртта ти минаваш сам.  
Никой не може да ти бъде спътник по пътя.  
Само Христос те държи в Аза,  
Когато душата ти напусне своята земна опора, 
 
*****  
Към вас, скъпи души на приятели в духовните светове, 
Нека струи силата на моето любящо сърце,  
И мировата светлина на мисълта на моя аз, 
Светлината на съзнанието, нека пътя ви да осветява  
В светове от звук и цвят,  
За да почувствате:  
Не сме забравени.  
Връзките от любов са втъкани  
Неразривно през сферите.  



О, не ме търси тук.  
Ти ще ме намериш в себе си, 
В топлината на съществото си 
В биенето на сърцето ти и белия дроб, 
В жертвеното дело от любов, 
Там е моето същество, 
Във и чрез теб.  
 
Чуй моето същество 
Като се вслушваш навътре 
В тишината на съществуването.  
 
Аз съм космоса 
Аз съм звездата 
Аз съм светлината 
Аз живея във  
Виждането – съществуването – образа.  
 
*****  
Крилете на моята душа 
Растат в мирови простори.  
Звездните сфери са моят дом.  
Във формата на кръст  
Се разширявам  
В целия свят.  
 
*****  
В сияйни висини се носи духът ми  
На път към слънцето.  
О, Христос, господар на славата,  
Колко си велик, 
Неизмеримо велик!  
Мога ли да те погледна, аз,  
Бедният земен човек?  
Колко си велик,  
Неизмеримо велик!  
И какво си приготвил 
За тези, които те обичат!  
Как да ти благодаря, аз,  
Бедният земен човек! 
Как да проумея мировите дълбини на твоята любов?  
Не мога.  
Затова ме вземи, 
Вземи ме целия в себе си.  
И нека това да бъде моята скромна благодарност, 
От мен, от мъничката човешка искрица!  
 



Боговете ликуват  
И поздравяват новите звезди, 
Излизащи от тъмнината.  
 
Великият водач съзерцава  
Ставащото човечество  
И брои Своите верни: 
Малка група, 
Застанала здраво в „Аза”.  
На тáзи основа иска Той да изгради  
Своето космическо дело.  
 
Светият дух ни направлява  
Към бъдещето, 
Освободеният Луцифер  
Оформя новата земя  
В светлината на Етерния Христос.  
 

ПРИЕМАТ АНГЕЛИ, АРХАНГЕЛИ, АРХАИ 
В ТЪКАНЕТО НА ЕТЕРА 

ЧОВЕШКАТА МРЕЖА НА СЪДБАТА. 
 

ПРЕМИНАВА В ЕКСУЗИАИ, ДИНАМИС, КИРИОТЕТЕС – 
В АСТРАЛНОТО ЧУВСТВУВАНЕ НА КОСМОСА – 

СПРАВЕДЛИВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЧОВЕШКИТЕ ЗЕМНИ ДЕЛА. 
 

ВЪЗКРЪСВАТ В ПРЕСТОЛИ, ХЕРУВИМИ, СЕРАФИМИ – 
КАТО ТЕХНИ ДЕЛА – 

СПРАВЕДЛИВИТЕ ФОРМИ НА ЧОВЕШКИЯ ЗЕМЕН ЖИВОТ. 
 

 
Група за художествено слово и драма „Мари Щайнер” 

 с ръководител Богдана Вульпе  
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Скъпи приятели, 
 

ози прекрасен хор и рецитацията, която прозвуча току-що ни въведоха 
точно в темата. Най-важното е, че те ни доведоха до едно специално 
настроение, защото много от нещата, които се случват преди смъртта и 

след смъртта могат да се разберат единствено, ако се мине през съответното 
настроение. Това настроение е като око, което изведнъж се озовава в един нов 
свят. По същия начин и чудесният увод ни въведе в това, за което ще става 
дума по време на целия ни семинар. Така ние се приближаваме до първата 
тема тази вечер, до въпросите, които възникват преди смъртта. Утре във 
втория си доклад ще разгледам въпроси, които се отнасят до времето, 
свързано със смъртта и непосредствено след нея. Но първо искам да ви 
предам най-сърдечни поздрави от моята съпруга Пайви Лапалайнен и да 
изразя нейното съжаление, че не може лично да присъства тук. Тъй като 
темата, която сега ще развия е много близка до Пайви и тя дълго се занимава с 
нея, покрай нея и аз всъщност научих много от нещата, които тя е разработила. 
И така, темата тази вечер е „Деменцията”. 

Това е феномен в нашето общество и аз съм убеден, че всеки, който сега 
присъства в залата има по някакъв начин опит с деменцията – независимо дали 
става въпрос за баща, майка, леля, някой наш съсед или друг човек, който в 
края на живота си по някакъв начин е стигнал до деменция. Трябва да знаем, 
че този феномен и проблемите, свързани с деменцията много бързо навлизат в 
цивилизованите страни, в цивилизования свят. Демографският ръст показва, че 
на много места в света над 1/3 от населението съвсем скоро ще бъде над 65 
години. Част от присъстващите в тази зала вече спадаме към тази 1/3. Нещо 
повече, 1/4 от тези 65 годишни за кратко или за по-дълго време ще развият 

Т 



дементен синдром. Огромно количество хора, много повече отколкото досега 
ще попаднат в тази ситуация и това е едно изключително предизвикателство 
пред обществото. Много е важно да се научим да ги разбираме по-добре, много 
неща зависят от това. Освен че както беше казано в увода темата за смъртта 
за много хора е табу, тя е свързана и с много страхове. По същия начин темата 
деменция е един ужасен призрак за много хора. И то до такава степен, че много 
хора предварително заявяват: „Ако стигна до подобна ситуация, ще сложа край 
на живота си”. Може да се каже, че обществото все още не е намерило 
позитивно отношение към въпроса по какъв начин можем да се приближим до 
края на живота си.    

Всъщност, този въпрос е свързан с факта, че в нашето общество битува 
идеала на младежкото излъчване. Вижте рекламите – млади момичета, които 
са почти анорексички, които си показват лицата и телата като идеал за млади и 
красиви хора, и същевременно възниква усещането, че старостта е болест. 
Наскоро чух как един психиатър говори за този обърнат идеал в нашето 
общество. В повечето случаи, появи ли се един симптом, който е признак на 
здравословното остаряване, лекарят веднага бърза да изпише рецепта за 
лекарства. Например, когато човек на 60 или на 65 години дълго време през 
нощта е буден и не може да заспи, лекарят веднага казва: „А, нещо не е наред! 
Трябва хапче за сън!” Вместо да се замисли, че това е част от правилното 
остаряване и че ние не се нуждаем вече от 8 часа сън. В Америка например в 
старческите домове са въвели един индекс за броя различни медикаменти, 
които взема един възрастен човек. Индексът показва, че при не много добра 
грижа от страна на докторите се стига до 16 различни хапчета на ден на 
пациент. Старчески дом, в който този показател е 8 хапчета средно на ден на 
обитател се счита за много добър. Разбира се, в такава ситуация се проявяват 
и огромните интереси на фармацевтичната промишленост. Тук вече става 
въпрос за един израз на погрешните идеали, които носим със себе си.  

И сега да пристъпим към феномена деменция по-подробно. В началото 
бих искал да направя сравнение между начина по който подхождаме към едно 
новородено дете и към един дементно болен човек. Когато става въпрос за 
малкото дете, ние поздравяваме родителите, радваме му се и разбира се 
пожелаваме на този новодошъл земен обитател всичко най-добро – любов, 
здраве и късмет. Ние се отнасяме с радост към едно 3 годишно дете и 
наблюдаваме с голямо вълнение и интерес неговото развитие, развитието на 
неговите способности и как то се подготвя в себе си да извърши големи дела в 
света. С едно такова дете имаме прекрасно настроение. Когато става въпрос за 
малки деца, ние сме ориентирани изцяло към бъдещето.  

При деметните хора ние знаем, че нещата вървят само надолу. И 
всъщност, с тях ние преживяваме само миналото, можем единствено да 
споделяме спомени. Тези спомени стават все по-малко и ние знаем, че в един 
момент и те ще пресъхнат, и все по-малко ще можем да изживеем с тях. 
Настроението е напълно различно. Много по-трудно е в тази ситуация е да 
повикаме това радостно настроение, за което говорихме преди малко. 
Възрастният човек, който няма деменция е едно прекрасно преживяване. Ако 
сравним детството или юношеството на този младеж изпълнен с планове за 
бъдещето, макар и още незрял, от другата страна виждаме узрелия, 
възрастния човек. Най-ясно можем да усетим разликата, когато осъзнаем, че 
именно възрастният човек може да благославя. След това обаче идват и други 



наблюдения: много възрастни хора не могат да си спомнят какво са ни казали 
преди един час или започват да ни разказват едни и същи истории, и ги 
разказват непрекъснато. Отначало това може да е дори приятно, няма никакъв 
проблем, особено ако присъства някой, който още не е чул тази история. Но 
след това си казваме: „Защо ни разказва пак тази история?” В началото 
краткотрайната памет не функционира както трябва. Но нещата се 
задълбочават, и изведнъж дядото отива в града и не знае как да се върне, 
обикаля, търси пътя и се загубва. При малкото дете също наблюдаваме как то 
овладява пространството, как то постепенно го изпълва, как се научава да се 
ориентира, докато се учи да ходи. Това е един дълъг процес, който продължава 
много време. В един момент, детето изведнъж открива, че заобикаляйки 
къщата отново стига пред вратата на дома, това става истинско преживяване и 
наскоро го наблюдавах при моя внук. Човекът, който придобива дементен 
синдром също изведнъж започва да се губи. Подобен феномен се случва и с 
чувството за времето – не е много ясно какво е днес, вчера и утре. Времето е 
нещо, което малкото дете в един определен момент в своя живот започва да 
проумява и то най-често, когато се учи да говори, с развитието на езика. Да 
можеш да проумееш в съзнанието си какво е вчера, днес и утре, това е 
изключително постижение. Всеки лечебен педагог, а аз виждам трима тук сред 
нас, знае, че това не настъпва при деца с увреждания. И това нещо, когато ние 
се намираме насред живота си, нещо, което знаем и ценим като голямо 
постижение, изведнъж просто изчезва, изпарява се при дементно болния.   

Една трета способност, която също се развива при детето е паметта. 
Всички ние от един момент нататък в нашия живот можем да имаме спомени. 
Това е свързано с определена степен на азовото развитие. Когато започваме 
да казваме „аз” на себе си, думата, която никога не може да стигне до нас отвън 
и да означава мен самият, да се отнася за мен. Хората, които наблюдават 
развитието на човека, който става дементен знаят, че тази способност на 
паметта също намалява. Тя върви назад. Първо, 80 годишните започват да си 
спомнят докъм 60-та си година, а след това изведнъж в спомените им много 
живо застават изживяванията от студентските му години, от младостта. А какво 
е било след това – то е изчезнало. Така паметта се връща все по-назад и по-
назад – до училището, после детството, докато накрая вероятно остава само 
споменът за майката. Човекът може би си спомня къде е живял като малко дете 
или изчезва чуждия език, който е научил в по-късен етап от живота. Познавах 
една дама, която от 20 годишна живееше и работеше в Швеция и затова 
знаеше много добре шведски – беше го говорила в продължение на 40-50 
години. Накрая се оказа, че загуби способността си да говори на шведски и 
може да говори само на майчиния си език – на немски. 

И трите способности са свързани с нашата интелектуална способност. 
Случват се и други такива феномени – например, дементно болният човек стои 
и изведнъж не знае какво да прави с тази чиния и с тази лъжица, които стоят 
пред него, не знае за какво са там. Разбира се, този процес се задълбочава и 
може да се стигне до такива моменти, че трябва дори да бъде хранен, за да не 
умре от глад. Може да се стигне дори до пълна загуба на говора, или да не 
може да стане от леглото, да не може да се движи и да прави каквото и да е 
било, до пълна загуба на инициативната енергия. Може и да загуби контрол 
върху телесните си функции и да се стигне до там, че да има нужда от 
памперси. Но това са различни възможности и всеки дементно болен върви по 



своя индивидуален път. Всеки е отделен случай. Формите на деменция са 
много и различни.  

Една от формите на деменция, за която много се говори напоследък е 
болестта Алцхаймер. Това е една определена форма, която може да бъде 
констатирана с изменения в мозъка. Има и други форми на деменция, които не 
са свързани само с промени в мозъка, а например с веществообмена или с 
кръвообращението. За нас е важно да знаем, че различните форми могат да 
бъдат констатирани и от медицинска гледна точка. Но тъй като аз не съм лекар, 
аз се интересувам повече от самата среща с човека и какво можем да 
направим за него. Много важно е да се знае, че хората, които придобиват 
деменция понякога за определено време започват да се държат странно с 
другите хора и често стават изключително агресивни. Времето, в което 
деменцията се задълбочава и човек осъзнава, че това е така става много 
трудно за общуване. Съпругата ми и аз имахме една леля Рут, която след 90-та 
си годишнина разви деменция и за която се грижехме. Тя беше семейна и 
двамата с мъжа си бяха на една и съща възраст, но съпругът й почина. Ние 
често се срещахме с тях, а веднъж, малко преди да умре мъжът й ни се извини, 
че не може да си спомни името на един човек, когото бил срещнал преди 60 
години в Прага. Иначе помнел всичко. При тази семейна двойка, изживели 
заедно целия си живот, двамата бяха противоположни – мъжът помнеше 
всичко, жената разви деменция. Докато той се грижеше за съпругата си и беше 
до нея, в социалното общуване не можа да се усети ни най-малко, че там вече 
нараства една деменция. След като съпругът й почина, леля Рут разбра какво 
се случваше със самата нея и започна да се ядосва: „Ето, това го забравих!”, 
„Сега не знам за какво става дума”. Това много я измъчваше и подтискаше. Но 
когато деменцията напредна до такава степен, че тя вече не осъзнаваше 
своята дементност, леля Рут отново стана един много мил и много приятен 
човек. 

Как помогнахме на тази наша леля Рут? 
В продължение на 3 месеца й давахме много леко психо-успокоително 

лекарство, което да й помогне по-лесно да преодолее този период. След това с 
нея се общуваше прекрасно. Ние я посещавахме непрекъснато, в началото тя 
ни познаваше, но от един момент нататък престана да ни познава. В 
различните фази на болестта се получават и халюцинации. Ако проследим 
внимателно какво се случва, можем да потърсим решение на проблема от 
гледна точка на човекознанието. Междувременно леля Рут започна да има 
халюцинации – струваше й се, че около къщата обикалят деца, тичат и свирят 
на флейта. Нямаше да помогне, ако кажем „Чакай малко, не виждаме никакви 
деца, няма деца”. Но когато съпругата ми й каза: „Ей сега ще отида и ще си 
поговоря сериозно с тези деца”, леля Рут отвърна „Много хубаво ще направиш”. 
И проблемът беше решен за една седмица.  

Въпросът е как се държим в такива ситуации. Защото с напредването на 
деменцията, у болните възниква един стремеж да скитат, искат да ходят, да 
излизат. И във всички старчески домове е проблем, че болните от деменция 
бягат в резултат на този дълбок вътрешен стремеж да се движат. Като го 
свържем със загубването на ориентация и факта, че ако човек живее на село 
всички се познават, ние можехме да разчитаме, че все някой ще доведе леля 
Рут, защото всички я познаваха и знаеха къде живее. И така, най-различни хора 
я довеждаха вкъщи, защото знаеха, че има проблем. Но е много трудно да се 



каже каква е причината за деменцията! Нещо се променя в структурата на 
отделните тела. Променя се нещо във връзката между етерното и физическото 
тяло, защото всъщност здравата връзка между етерното и физическото тяло е 
основата на добрата памет. Става нещо аналогично на процеса, който се 
случва при смъртта. Тогава етерното тяло се оттегля от физическото – нещо, 
което то не се случва през целия живот на човека. Ще повторя, че е много 
трудно да се каже каква е причината за деменцията – дали е това 
наследствено, има такива хипотези, но дали е така? Възможно е обаче, тъй 
като ние живеем във време, което ни зализа с огромен поток от информация – 
всичко това ни повлича, както информацията, така и впечатленията. Можем да 
си зададем въпроса дали ставайки по-възрастни това не е една защитна 
реакция, с която искаме да се отбраняваме от всичко това, което ни носи 
рекламата, телевизията, интернета и ни повлича. Ние искаме да го отстраним, 
да го махнем от себе си. И може би това ще се окаже най-вярното, най-
правилното, защото по-голямата част от този информационен поток е 
абсолютно ненужен. От по-висша гледна точка, целият този информационен 
поток няма абсолютно никакво значение. Има много по-важни неща, като 
например връзката с хората около нас. А тази връзка се унищожава, когато 
започнем да си пишем ес-ем-ес-и с приятелите и т.н., усещането, което остава 
е, че изобщо не стигаме до другия човек. Може би деменцията е една такава 
реакция – „Аз не искам да имам нищо общо с това!” А може би това е реакцията 
на един мъдър мъж, стъпил здраво в живота, в кариерата, работил неуморно 40 
години и изведнъж на 65 години го пенсионират. Известно е, че мъжете имаме 
повече трудности с остаряването. 

Освен това, в миналото не е имало толкова много деметно болни, 
защото хората преди не са остарявали дотолкова. През последните години 
продължителността на живота със сигурност е нараснала. Въпреки че заради 
алкохола животът на мъжете в Русия се скъсява, по принцип доживяваме до 
все по-голяма старост. Не се знае дали това не се дължи и на многото 
медикаменти, които вземаме през целия си живот, многото химически добавки 
в храните, които поглъщаме, защото не знаем как си взаимодействат те и дали 
не допринасят за това. Не е изследвано и до каква степен ни влияят 
електрическият, магнитният и атомният смог. Сигурно е, че в близост до 
атомните централи хората остаряват по-бързо, това е доказано, например в 
района на Чернобил. Там телесните процеси на остаряване напредват много 
по-бързо. Може би за този проблем допринася и загубата на голямото 
семейство. Колко от дядовците и бабите днес виждат своите внуци и колко 
често ги виждат? А само преди няколко поколения всички са живеели заедно. 
Много и най-различни причини могат да бъдат причина за болестта и това 
остава едно голямо изследователско поле за науката. Има обаче едно много 
важно изследване върху болни от Алцхаймер, което е важно да знаем в по-
нататъшната ни работа. Един американски изследовател получава от 
монахините на един манастир разрешение да изследва мозъците им, когато 
починат. Това са монахини, доживели до дълбока старост. Той сравнява 
резултатите от тези изследвания с тъй наречените обикновени хора. 
Интересната констатация е била, че в мозъците на тези 90-95 годишни 
монахини са установени симптоми на Алцхаймер, но докато са били живи, те са 
били енергични, пъргави, работещи жени. Те са участвали в бдения, шиели са 
ръкоделия, провеждали са общи занимания и очевидно в манастира е имало 



много силна воля, която ги е поддържала. Естествено, и при тях е имало някои 
елементи на деменция, забелязвали са се. От друга страна, мозъците на 
дементно болни хора са показали много по-малко елементи на болестта. 
Интересното е, че в духовно-душевния живот се проявяват повече симптоми, а 
в телесния живот – по-малко. Това означава, че изключително много зависи от 
това как подхождаме от душевно-духовна гледна точка към тази ситуация, 
какво правим. Няма сигурно средство да се избегне деменцията, но има много 
голяма разлика в това какво правим във всеки конкретен случай. От една 
страна, какво предприема остаряващият човек, за да може да отложи 
настъпването на този процес. От друга страна, какво правим ние с дементно 
болния, как общуваме с него в семейството, в старческия дом или там, където 
се полагат грижи за него. На първо място е много важно да разберем, че при 
такъв дементен човек можем да постигнем повече на душевно-емоционално 
ниво, отколкото сме свикнали в обикновения живот. Защото по принцип, 
срещите ни с хората имат силен интелектуален отпечатък. Ние водим 
интересни разговори. Предполагаме, че другият си спомня нашето име, че 
също се ориентира във времето и пространството. За хората, които стават по-
възрастни и по-дементни важното е какво сърдечно чувство мога да развия аз 
спрямо него. За това може би на жените им е малко по-лесно да общуват с 
лелята или съседката, която е развила деменция, защото мъжката душевност е 
по-скоро ориентирана към интелектуалността. Аз самият също доста трябваше 
да уча, жена ми много пъти ми казваше: „Така просто не се прави”.  

Когато ви разказах за леля Рут и за халюцинациите й с децата, които 
свирят на флейта и обикалят около къщата, проблемът е, че човекът, развиващ 
деменция много трудно може да се справи с една конфронтация. Например, 
когато имат този подтик да искат да скитат навън, ако тръгнат направо и 
стигнат до една затворена врата, такъв човек много се нервира. Но ако 
коридорите в старческия дом са такива, че той да тръгне по единия, да 
продължи наляво, после пак наляво, като винаги върви напред и обикаля 
коридорите, което може да се направи и с пътеката в градината – с леки 
отклонения, така че минава покрай храсти и върви така и обикаля, и ето че 
след 10 минути се връща на същото място, и това вече не е проблем за него. 
Този пример с ходенето по тези пътища важи за всичко – дори в ситуация, в 
която дементно болният ви казва нещо и го твърди, а вие не можете да му 
отговорите „Това не е вярно!”. Това е първото, което можем да направим. 
Второто е, по какъв начин можем да активираме, да съживяваме този дементно 
болен. Аз например познавам един мъж, който на 64 години започна да учи 
китайски. Прекрасно! Това го въодушеви, това го стимулира. И ако при него е 
имало опасност от деменция, това определено е отложило настъпването й. 
Човек може да помисли и да започне да се занимава с някакво изкуство, 
например да пее в някой хор, за да влезе в един художествен поток. Мога да 
дам пример с една възрастна дама, която развива деменция и то с видими 
прояви на болестта, но през живота си е пяла много както в хор, така и като 
солистка. Независимо от забравянето обаче, песните още живеят в нея. До 
пианото тя е в състояние да изпее много куплети. Един следобед тя изнесе цял 
концерт със своите песни и беше много вълнуващо. 

Как можем да задействаме отново нещо, което все още е останало и 
какви са тези ситуации, в които можем отново да събудим нещо? Например, 
грижата за спомените. Ето, внучето ми идва и изслушва всички спомени, които 



му разказвам, а това реактивира нещо в мен. Или четенето заедно, или 
разказването на приказки на болния от деменция – изненадващо е, че те дълго 
време разбират приказките. Дори ако нищо не разбират от това, което пише във 
вестниците, прекрасно разбират приказките, които им се разказват. Защото 
така ние се обръщаме към душата на едно друго ниво. С приказките човек се 
връща стотици и дори хиляди години назад в човешкото развитие, когато в него 
още не е съществувал този интелектуализъм. Човек се връща във времето на 
епосите – на Омир и т.н., където се разказва в образи. Има изключително много 
възможности преди да се стигне до деменцията, како и след това, разбира се. 
Още преди да се стигне до този момент, важно е човек да извършва смислени 
дейности. По какъв начин можем да изработим, да развием една смислена 
култура на живот на възрастния човек? Доброволната работа например може 
да се включи тук. Толкова много неща биха могли да бъдат извършвани в 
обществото, ако пенсионираните или безработните правят нещо, или ние 
правим нещо за тях. Винаги има някой, на който да се помогне – например, 
някой помага на съседа си при ремонта на къщата, друг отива в старческия дом 
и придружава възрастните хора на разходка, трети попълва данъчната 
декларация на страдащия от деменция, има безкрайно много възможности да 
бъдеш активен с доброволен труд. Трябва да сме наясно, че в тежките 
икономически времена много от нещата няма да могат да се извършват срещу 
заплащане, а само с доброволен труд.  

Мислейки за тези неща, когато говорим за нашата активност, става 
въпрос не само за нашите действия, но и за това да можем активно да 
приемаме, защото то също е важно. Наскоро прочетох много хубав криминален 
роман. В него една жена вкарва майка си, която ослепява в старчески дом. Там 
тя се запознава с един глух възрастен мъж. Тя чува какво той говори, а той 
чете. И става така, че двамата участват в разгадаването на едно престъпление. 
Детективът разчита на тяхната помощ. Има много такива ситуации, при които 
точно това остаряване и преминаване към деменция могат да бъдат изпълнени 
с радост. Гледах един филм за един старчески дом, където двама мъже и две 
жени с малко пари решават да си прехвърлят парите от сметка в сметка. Този, 
който получава всичките пари по своята сметка отива в банката и казва: „Имам 
нужда от заем”. И след като получава този заем, парите му стават повече и се 
прехвърлят по сметката на следващия. И той отива и иска кредит от своята 
банка. Взема още по-голям заем. Те правят този трансфер, докато и 
четиримата вземат някакъв заем. След това с парите накуп отиват на 
околосветско пътешествие. Нищо не може да им се случи, защото кой ще ги 
изгони от старческия дом. Жизнен оптимизъм и радост, това са неща, които 
могат да бъдат развивани и съхранявани колкото е възможно по-дълго.  

Нека сега да погледнем какво означава това – да развием деменция или 
да се грижим за такъв болен? Това е нещо дълбоко заложено в съдбовните 
въпроси на всеки един човек. И в двата случая ние можем или да отхвърлим 
този въпрос, т.е. да не го приемем. Той е като всички други съдбовни задачи, 
застанали пред нас. Ние ги срещаме отново в живота след смъртта. И когато в 
живота си сме избягали от една съдбовна задача, която ни е била поставена, 
не можем да кажем, че сме се справили с нея, че сме я решили. Тя отново ще 
се върне към нас. Това, че около нас, в нашата цивилизация има толкова много 
хора, страдащи от деменция може да има дълбок смисъл. То ни подтиква, и то 
по много специален начин, да развием в себе силите на любовта, силите на 



чувствата. Защото само по този начин ние можем да общуваме с нашите 
дементни хора. При възрастните хора не може да се говори за прилагане на 
възпитание. Това е голямата разлика със ситуацията при детето. Няма нищо 
по-лошо от това да се опитваме да възпитаваме възрастните хора, или да ги 
караме да бъдат такива, каквито ние искаме да бъдат. Важно е да ги приемем 
такива, каквито те са.  

Рудолф Щайнер дава един много специален съвет на лечебните 
педагози – да развиват преклонение пред малкото, пред дребното. Ако при 
малките деца ние обръщаме внимание на такива подробности, като например 
как им растат ноктите, или как или защо едно дете не може да изговаря 
правилно буквата „р”, или как някой се движи. Това преклонение, това 
внимание както при малкото дете, така и при възрастния човек (например 
покривката да бъде красива и много внимателно поставена) е нещо много 
важно по пътя към познанието, защото е обучение на волята. Това много ще ни 
помогне и във връзката ни с дементните хора. Защото както при тях, така и при 
детето с увреждане нещо се е разместило в телата им.  

Това е една от възможностите да бъдеш човек. Много ми се иска накрая 
точно тази с мисъл да завърша, защото това е едно огромно 
предизвикателство към нас, подкана към нас да развием силите на любовта.  

Преди години в човечеството се появиха много деца със синдрома на 
Даун и това беше едно ново предизвикателство към хората. В средата на 
миналия век се появи и аутизмът, който преди това не съществуваше в тази 
форма. А в края на миналото столетие възникна деменцията, която дотогава не 
беше позната. 

 

 
 

„Ангел на смъртта”  – Нинета Зомбарт 



„Смъртта като празник на духовното раждане „Смъртта като празник на духовното раждане „Смъртта като празник на духовното раждане „Смъртта като празник на духовното раждане     
Пътят в сферите след смъртта”Пътят в сферите след смъртта”Пътят в сферите след смъртта”Пътят в сферите след смъртта”    

Ханс Хаслер 
 
Скъпи приятели, 
 

огато вчера отдадохме почит към нашите починали с една минута 
мълчание се спомних за двама приятели, които са много свързани с 
антропософското движение в България. Те са тук и сега. Това са Вера 

Гюлгелиева и Петко Бояджиев. И двамата застанаха като живи пред очите ми. 
Когато ние по такъв начин включваме починалите, когато мислим за тях можем 
да усетим, че това действително е реалност.  

Срещата ми с България, когато идвах от летището насам започна по 
следния начин. Шофьор на таксито, което взех беше една млада жена, някъде 
около 30 годишна. От дума на дума се завърза разговор и когато й обясних, че 
идвам тук, за да представя доклади на една конференция, тя ме попита: „А на 
каква тема е тази конференция?“ Отвърнах й „За човека, за смъртта и за 
живота след смъртта”. „Вярвате ли в живота след смъртта?“, попита ме тя. „Не 
само вярвам, но съм убеден, че той продължава“. Оказа се, че и тя мисли по 
същия начин. Тя също беше убедена, че животът след смъртта продължава. 
Ето как се изрази: „Аз също знам, че не съм за първи път на земята“. Така 
започна моята среща с хората в България. Това е много симптоматично за 
нашето време, когато го сравним със ситуацията отпреди 100 години. Няма 
друга тема, за която Рудолф Щайнер през целия си живот да е говорил толкова 
много и толкова често, както темата за смъртта. Но той говори за смъртта и 
живота след смъртта в едно време, когато много малко хора имат усет за това, 
че съществува и Духовен свят.   

Може би през последните 30-40 години помага това, че преживяванията 
на хората, близко до смъртта се приемат сериозно. През 70-те години на 
миналия век излезе книгата на д-р Реймънд Муди, който описва много случаи 
на преживявания на хора, които са стигнали до смъртта и малко са преминали 
оттатък, но после са се върнали. Тези случаи разказват за преживяванията на 
хора, които при катастрофа или спиране на сърцето почти навлизат в смъртта и 
съдържат общи неща – срещи със светлина, с топлина, с любов. Много от тях 
виждат починали преди това, или духовни същества, които описват като 
Ангели. Някои дори наричат това свое изживяване „среща с Христос”. Но във 
всеки случай, изживяването почти винаги е свързано с голямо успокоение, мир 
и задоволство за срещите, които се описват. Малко по-късно ще разгледаме 
какво означават тези преживявания  в светлината на Духовната наука. Защото 
едно от тези преживявания – вътрешен покой – се случва още преди самата 
смърт. Някой, който по-често е придружавал хора в смъртта сигурно е 
забелязал, че 2-3 дни преди това настъпва нещо съвсем ново, което може да се 
опише като умиротворение, успокояване. И дори може да сте усетили – ей сега, 
съвсем скоро ще се свърши. Това е свързано с едно същество, което през 
целия ни живот ни придружава, което влиза след раждането ни в нас и излиза 
малко преди смъртта – това е нашият географски двойник. Той няма нищо 
общо с онзи двойник, който по пътя на учението е с нас. Това е едно 
ариманично същество оформено от земните сили, което се свързва с нас от 
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географското положение, от мястото, където се раждаме и е абсолютно 
независимо от народностната ни принадлежност. Снощи, когато разговаряхме с 
д-р Димитър Димчев, той призна, че не се чувства добре в Алпите и аз му 
отвърнах „Да, това е така, защото ти имаш друг географски двойник, а не 
двойник от долините на Швейцария”.  

Това е една същност, която ни придружава докато сме свързани със 
Земята. Малко преди смъртта тя ни напуска, защото като ариманично същество 
не понася смъртта. И тук имаме вече първото действие на освобождаване, 
което завършва със смъртта. Първото нещо, което се случва е че етерното 
тяло се освобождава от физическото. Те са свързани през целия ни живот. 
Душевно-духовните наистина сили се отделят от физическо-жизненото тяло по 
време на съня, но когато физическото тяло вече не може да играе ролята на 
обвивка на човека, астралното тяло и азът си вземат от него и етерното тяло. 
Тъй като етерното тяло е носителят на спомените, то вече няма нужда да 
ръководи физическото тяло. Представете си как са свързани трите – етерното 
тяло с душевното тяло и аза непосредствено след смъртта. В този миг пред 
душата се появява панорамата на спомените, застанали един до друг, от целия 
ни живот. Много често тези преживяванията са описани от хората, които са 
били близко до смъртта. В един миг човек получава обзор за целия си живот, 
какъвто никога преди това не може да има. Това преживяване е придружено с 
умиротворяване и светлина, и в тази панорама се появяват всички хора, с които 
човек е бил свързан в живота си. Това е едно невероятно завладяващо 
преживяване. Но то продължава само 2-3-4 дни. Панорамата е там, но започва 
да се отдалечава и постепенно изчезва. Това е времето, което в много религии 
и култури се означава като смърт и се извършват погребални ритуали. Защото 
едва когато тази панорама на живота изчезне, едва тогава се осъществява 
пристъпването в духовния свят. Това е моментът, в който етерното тяло се 
отделя от душевно-духовното. През това време починалият се занимава само 
със себе си. Тялото му е още там, но починалият вече е на път да се отдалечи. 
Когато ние стоим будни около него, това не се прави заради починалия, защото 
през това време той се занимава само със себе си, защото панорамата пред 
него е толкова ярка, че той просто не може да ни обърне внимание. Ние обаче 
стоим „на стража”, извършваме това „бдение” за починалия заради 
елементалните същества, които много се интересуват от неговото тяло. Това 
тяло съдържа целия живот на човека и то е много одухотворено. Трябва да 
знаем, че всички преживявания близко до смъртта се отнасят до този момент, в 
който жизненото тяло още не се е отделило от физическото тяло, още е в него, 
още е свързано с него. Едва след тези 3 дни душевно-духовното, т.е. азът и 
душата са оставени сами на себе си. 

С това започва една втора фаза след смъртта. Когато Паула ни разкаже 
за тайнствата, които стават в този момент, ще разберем какво трябва да 
направим, за да помогнем на човешката душа да се ориентира в духовния свят. 
Сега започва периодът, който се нарича Камалока, или чистилище, или пъкъл. 
Времето през този период се характеризира с два елемента. Единият е, че 
душата се чувства много силно свързвана със Земята. Всички наши желания, 
страсти, които в земното ни битие сме могли да задоволяваме и 
осъществяваме с помощта на тялото продължават да съществуват за душата. 
Например удоволствието на човек, който обича фино приготвената храна – то 
остава. Или удоволствието от всмукването на цигарата за пушача – това 



остава. Желанието не изчезва. Сега душата трябва да се справи с това. Тези 
силни желания, които остават в душата, но тя не знае какво да направи, защото 
няма тяло. Задоволяването на тези страстни желания не е възможно, защото 
няма тяло. Затова се говори за изпепеляващ огън или пъкъл, тай като душата 
го усеща като нещо много горещо и парливо. Тази констатация се отнася за 
много неща. Тези два примера, които ви дадох – с чревоугодника и пушача – 
могат да се допълнят. За много неща имаме желание, но няма как да ги 
задоволим без тяло. Но не може, че душата само страда. Наистина, тя страда, 
но волята ни помага да продължим по-нататък в духовния свят и да 
преодолеем страданието. Защото трябва да знаем, че много от отношенията в 
земния живот са много различни отвъд. Например, пространството. В момента 
ние се намираме в триизмерно пространство, но то не съществува в духовния 
свят. В земния живот това отношение е много ясно – аз стоя тук изправен пред 
вас, а вие седите пред мен и това е съвсем ясно определено. В духовния свят 
ние живеем един в друг, аз изживявам другия човек в себе си, в моята душа. 
Когато вчера говорихме за деменцията, споменахме, че за да можем да 
разберем дементно болните е много важно да развием способността да се 
вживяваме, да влизаме вътре в тях, което означава, че се опитваме да 
изживеем другия вътре в себе си. Ако в земния живот се опитваме наистина да 
разберем душевно-духовната същност на другия, ние го вземаме в душата си. 
Това е нещо като предварително упражнение за това, което изживяваме в 
Камалока, когато човекът е не срещу нас, а вътре в нас. По-късно ще видим, че 
това, което е вътре в нас, т.е. нашите органи, в духовния свят са извън нас. 
Това не става разбира се, в Камалока, а по пътя, по който се подготвяме за 
следващата инкарнация. Тогава подготвяме собственото си тяло, но то се 
намира извън нас. 

Другото, което се различава коренно е времето. Тук, на земята вчера, 
днес и утре са много ясно обособени. Докато там това, което е било ни се 
представя в момента пред нас, т.е. аз виждам сега в момента как се случва 
това, което е станало в миналото. Затова трябва да обърнем нещата в нас, 
когато мислим какво ще последва след Прага и в Камалока. 

Вторият елемент в Камалока след като сме преодолели областта на 
желанията е повторното преминаване през нашия живот, започвайки от това, 
което е било непосредствено преди смъртта. Така ние се връщаме в обратен 
ред до нашето раждане и спираме до момента, за който имаме спомени. Така 
ние преминаваме отново през целия си живот, но не от тази гледна точка, която 
сме имали. Защото в този момент ние вече изживяваме другите хора в нас 
самите, не това, което сме изживели с другите хора, а това, което те са 
изживели с нас. Възможно е с дълбок срам да се изправим в безкрайно много 
ситуации в нашия живот, където сме наранявали други хора – било то душевно 
или физически, където сме се държали глупаво, където не сме свършили 
нещата, които е трябвало да свършим. Защото нас ни занимава не само това, 
което сме направили погрешно, а и това, което не сме направили в живота си. 
Когато сега правим вечерната ретроспекция на изминалия ден, минаваме през 
същите процеси – ядосах се, разгневих се. Рудолф Щайнер ни дава това 
прекрасно упражнение вечер преди заспиване да си направим преглед на деня 
в обратен ред. Фактически, това е практическо упражнение, което ни подготвя 
за Камалока. Когато съм се разгневил през деня, си казвам „Най-сетне му 
дадох да се разбере”. И после изведнъж се появява чувството „Да, ама можех 



малко по-мило и по-любезно да му го кажа”. Защото в момента, в който 
поглеждам отстрани към това, което съм направил, може да се появи и 
съвестта. 

Така в мен се зараждат наченките на нещо, което ме кара да реша на 
следващия ден да постъпвам по по-друг начин. Това означава, че на 
следващия ден е възможно отново да срещна този човек, когото едва ли не съм 
смазал с гнева си и да му се извиня. Т.е., нещо в мен се променя и аз 
възнамерявам нещо друго. Защото докато ние сме още тук, в живота, ние 
имаме възможността в следващия момент, утре да променим нещата. В 
Камалока нямаме тази възможност. Там няма как да поправим това, което сме 
направили. И това е особен вид страдание, което преживяваме в Камалока – 
душата все по-ясно вижда как се е държала, как е въздействала върху другите 
хора и тогава в нея се поражда волята в едно следващо прераждане да доведе 
до една ситуация, да попадне в една ситуация, в която да може да компенсира 
това, което е причинила в последното си прераждане. Всъщност, това е един 
преглед на цялата съдба, която сме изживели в последния си живот. Само че 
това още не означава, че след това преминаване през Камалока сме готови за 
нова инкарнация. Това означава, че сме погледнали към съдбата си, но след 
това нещо е останало, което Рудолф Щайнер нарича „съдбовен пакет”. Всичко, 
което сме преработили е едната страна на изживяването, но сега предстои 
една дълга фаза, през която се подготвяме за ново идване на земята. Едва в 
този момент азът се освободил от земното, защото душата вече се е 
освободила и е върнала на земята, това което е носила и преживяла. 
Педагозите знаят, че при децата има най-напред физическо раждане, след това 
се ражда етерното тяло, после астралното тяло и азът, и за тях тези периоди от 
по 7 години са наистина живи представи и понятия. По същия начин става и при 
смъртта – първо физическото тяло се връща на земята. След 3 дни етерното 
тяло започва още повече да се разширява и изчезва, може дори да се каже, че 
се „изпарява“ се слива с духовния етер, с етерния свят. Така след Камалока се 
отделя душевното тяло и преминава в астралния свят. Остава азът, който 
продължава своето духовно пътешествие през духовния свят. Тук се има 
предвид по-висшия ни аз, а не съзнателния ни аз от земния живот.  
Може би трябва да направя една странична забележка. Както земята се е 
променила в хода на историята, така и в духовния свят са настъпили промени. 
В миналото, много малко неща са зависели от нашето съзнателно решение, 
защото или инстинктът или племето, народът са определяли какво трябва да се 
прави. Откакто Христос дойде на земята, това се промени и решенията, които 
идват от нас стават все по-съзнателни, защото животът ни отправя 
непрекъснато предизвикателства да ставаме все по-осъзнати. По същия начин 
в миналото след смъртта си човекът е бил приеман под покровителството на 
духовните същества, които са му помагали да извървява по-неосъзнато пътя си 
в духовния свят. Именно за това е толкова важно преди смъртта си да се 
занимаваме и да мислим за това, което ще се случи след нея. Сега ще направя 
едно много банално сравнение. Да речем, че тръгвате за Рим и не се 
подготвяте въобще за това пътуване. В такъв случай ще се загубите в Рим, 
няма да знаете къде какво има, няма да знаете какво е важно да погледнете и 
да посетите, и вероятно ще подминете всички най-интересни неща, без да 
знаете за тях. Ако обаче се подготвите предварително вкъщи, ако вземете 
картата на града, разгледате туристическите забележителности на Рим и малко 



се ориентирате в историята на Рим, ще бъдете сигурни, че за седмицата, в 
която сте там ще посетите много повече места, отколкото ако не сте направили 
тази подготовка. В различни контексти, Рудолф Щайнер непрекъснато ни 
напомня колко е важно днес, когато духовният свят също доста се е променил, 
ние още в този живот да се подготвим, за да имаме ориентация в духовния 
свят, когато отидем там.  
 

 
 

„Музика на сферите” –  Герхард Райш  
 
Защо е толкова важно да говорим за тези неща? Връщаме се пак към 
момента, когато висшият аз след отделянето на астралното тяло и на етерното 
тяло, продължава пътя си в духовния свят след Камалока. Представете си го по 
следния начин, по който ви го казах. Ние изживяваме другите хора в нас. Това 
не означава, че „малкия“ си аз изживяваме другите, а че се разширяваме тъй 
да се каже пространствено до сферата на Луната. Тази сфера на по-висшите 
светове е последвана от сферите на Меркурий, Венера и т.н., и земният ни 
живот все повече се отдалечава. Ние изживяваме тези фази и сфери заедно с 
душите на тези, които преди нас са починали. Става ни все по-трудно с нашите 
земни представи да кажем как е там. През Камалока е сравнително по-лесно да 
придружим някой приятел или близък, но след това ни става значително по-
трудно. И тогава все повече започваме да разчитаме на духовния 
изследовател, който ни е предоставил картата на духовните светове, на по-
висшите светове. И така, Рудолф Щайнер описва колко зависими ставаме в 
сферата на Меркурий от това дали сме имали морал на земята и ако сме били 



както се казва „морални хора“ , ще ни бъде по-лесно да влезем във връзка с 
тези души, духове и йерархии, когато стигнем дотам. А ако не сме били 
морални хора на земята, ще се окажем изоставени, самотни в сферата на 
Меркурий. А в сферата на Венера изживяванията ни ще зависят от това дали 
сме били религиозни хора на земята. Тук не става въпрос за конкретната 
религия или вероизповедание, а за цялата религиозност в живота.  

И така продължаваме към другите сфери. В Слънцето например, нещата 
зависят от това каква е била връзката ни с Христос на Земята. Тук става въпрос 
за космическия Христос. Следващите описания ще ги спестя, освен това те не 
са ни чак толкова близки и ясни както това, което се случва в Камалока. В 
сферите на Марс, Юпитер и Сатурн става въпрос за спиритуалното, духовното, 
там започваме да чуваме музиката на сферите. Тук най-важното е да знаем, че 
оставаме във връзка с душите на починалите преди нас, с всички йерархии, чак 
до най-висшите и по този начин преминаваме по пътя, който води до най-
висшите светове. И в един определен момент се заражда желанието да 
започнем да се подготвяме за една нова инкарнация. Този път ние води отново 
обратното през всички сфери. През това време ние подготвяме телата си, 
търсим прародителите и родителите си. В определен момент, когато стигнем 
отново до сферата на Луната, отново си вземаме „кармичния пакет“, който 
оставихме там, поемайки по духовния път и го слагаме на гърба си. С тази 
карма и с тази съдба ще се родим. Това ще определи дали да бъдем мъж или 
жена, дали ще се родим в България и Швейцария, дали ще бъдем интелигентни 
или не. Всички тези фактори, които изграждат съдбата се подготвят 
предварително. Тук свършвам с описанието на живота след смъртта до новото 
раждане.  

Вярно е, че много накратко набелязах пътя надолу, защото това е една 
отделна голяма тема. Но не ми се иска да приключа без да разгледам въпроса 
„Как може да бъде изградена нашата връзка с починалите?” Много е ясно, че 
този, който остава тук изпитва много дълбока болка, ако партньорът, децата, 
или родителите минат през Прага. И това е съвсем разбираемо поради цялото 
устройство на нашия живот, защото ние сме свикнали майка ни или партньорът 
ни да бъдат до нас. Когато обаче останем в тази тъга и се вкопчим в нея, 
демонстрираме егоизъм, защото ако допуснем да се оставим на тъгата си, ще 
ни бъде много трудно и почти невъзможно да изградим вътрешна връзка с 
починалия. Иначе бихме изживели в някой момент това, че за починалия 
смъртта е едно ново раждане, едно прекрасно събитие в духовния свят. По 
същия начин, както правим голям празник за раждането на едно дете, можем 
да си представим, че и в духовния свят има подобно празненство, когато 
починалият бива приет от йерархиите като душа, родена в духовния свят. На 
земята раждането става в сънно състояние, но  когато съществото ни се ражда 
в духовния свят, това става в повишено съзнание, започвайки с панорамата, за 
която се изисква висша степен на съзнание и то е съвсем различно от 
съзнанието, с което сме свикнали тук, в този живот. Ако на нас, останалите тук 
на земята тези неща са ни ясни, по съвсем друг начин ще можем да се обърнем 
от този момент нататък към починалия. Изграждането на тази връзка може да 
стане, когато тя е взаимна. Защото е ясно, че както и преди починалият 
продължава да се интересува от нас. И особено ако му е много трудно да 
премине през Камалока, защото не разбира какво се случва, изключително 
ценно ще бъде и можем да окажем голяма помощ на починалия, ако се 



обърнем към него с мисли, изпълнени с любов. За тези мисли, изпълнени с 
любов, Рудолф Щайнер ни е оставил множество мантри и строфи, с помощта 
на които можем да придадем форма на обръщението си към починалите. Освен 
това, ние можем да четем на починалия. Рудолф Щайнер много добре го е 
описал и го е практикувал. Ако с мисъл, обърната към починалия четем тези 
лекции, в които се описват смъртта и какво се случва след нея в медитативно 
настроение, това е изключително голяма помощ за починалия. Който се опитва, 
който упражнява това, да се обръща към починалия с любов и с добро чувство, 
а и съвсем конкретно да го прави с четенето, когато придобие опит ще може да 
каже „Да, починалите наистина слушат това и го чуват”.  

Преди 2 години почина по-големият ми брат, който беше лекар и пълен 
материалист. Той не беше просто равнодушен към духовния свят, а вражески 
настроен към него. Както знаете, в едно такова войнствено отхвърляне на 
духовния свят се крие едно неосъзнато желание за отваряне към него. Но тъй 
като той отхвърляше това, за него беше невъзможно да разбира духовни 
мисли. Когато бях на 21 години, проведох с него последния си разговор, в който 
имаше някаква духовна мисъл. Всички разговори след се състояха от любезни 
фрази, които обикновено се разменят в обществото. Няколко седмици след 
неговата смърт обаче получих усещането, че той горещо се интересува от това, 
което мисля. Това стана по време на ритуала „човеко-посвещаване”, на който 
присъствах в една църква на Християнската общност и в един момент усетих, 
че той е зад мен и много се интересува от това, което става. Това е само един 
от многото примери, които са показателни, че починалите се интересуват много 
от това, което се случва на земята. Защото не само ние помагаме на 
починалите в техния духовен път, но и обратното, но дали сме достатъчно 
отворени за инспирациите, които получаваме от тях?  

Ние изобщо не знаем доколко решенията, които вземаме в личния си 
живот или докато работим в някоя институция, или когато поемаме някаква 
нова инициатива, или част от тези решения и инициативи са инспирирани от 
починалите. Ние не знаем също колко от това, което се случва в политиката е 
инспирирано от мъртвите. Ако започнем по този начин да осъзнаваме и да се 
грижим за това, което тече от нас към тях и от тях към нас, то все по-силно ще 
става усещането ни, че човечеството означава не само хората, които са тук, но 
че и починалите са по същия начин съставна част и членове на това 
човечество. Според мен, това е най-хубавото, което можем да постигнем. И 
това е може би е най-значимият принос на антропософията към бъдещето, че 
не само знаем в главата си, но и можем да почувстваме, че действаме винаги и 
само заедно с нашите мъртви. Убеден съм, че това, което успях да кажа по 
време на този семинар стана възможно само защото в него участваха и нашите 
мъртви.  

Благодаря!  
А между другото, те и в превода помагаха.  

 



„„„„Живот и смъртЖивот и смъртЖивот и смъртЖивот и смърт” ” ” ” ––––    Паула Корпелайнен  
 

 
 

Скъпи приятели, 
 

з съм представител на Християнската общност, а тя е най-младото дете 
на Антропософското общество. Тя е получила религиозно обновяване с 
помощта на Рудолф Щайнер. Тази година Християнската общност 

празнува своя 90-ти рожден ден. Ние казахме най-малкото дете, но когато 
говорим за тази възраст при човека, тя съвсем не малка. Това е възрастта в 
края на живота му, но когато говорим за една общност, то тя на практика едва 
сега започва за пристъпва в живота. Християнската общност вече е известна в 
света, тя присъства на всички континенти, но не и във всички страни. И 
доколкото разбрах, тук, в България хората много малко познават Християнската 
общност. В нея се обучават пастори и се ръкополагат от висшето духовно 
училище, след което могат да водят хората през 7-те тайнства. Аз работя във 
Финландия и съм един от тримата пастори в Християнската общност. Другите 
двама са едно семейство, което работят в столицата Хелзинки и при тях има 
повече хора. Аз работя в Тампере, откъдето започна моята обиколка и моят 
географски двойник ме чака да се върна при него.  

Темата ми е „Живот и смърт”, но всъщност ще говоря за тези 7 тайнства, 
които заобикалят процеса на смъртта. Рудолф Щайнер е дал много стихове и 
мантри, за които присъстват в различни лекции и доклади. Една от мислите 
изразени в тях е че „Смъртта е най-сигурният момент в живота на човека”. 
Щайнер е изнесъл много лекции на тази тема пред различни хора, а лекциите 
пред членове на Антропософското общество, особено по време на войната 
винаги е започвал със строфи като тази.  
 

В духа лежи зародиша на моето тяло, 
В моето тяло лежи зародиша на духа. 

А 



Точно това са изрази, за които непрекъснато могат да се задават въпроси: 
„Какво изживявам аз като човек?” и „Кое е важното в живота на човека?” 
Антропософията дава отговори на тези въпроси. Например, ние преживяваме 
две смърти. Едната – когато от духовния свят преминаваме в земния и втората 
– когато се отделяме от Земята, за да се върнем обратно в духовния свят. И 
така ние можем да наблюдаваме, да усещаме и да изживяваме, че животът не 
е само това, което ни се случва на земята, а става дума за една духовна 
същност, за една вечна личност, ако мога така да се изразя. Когато се раждаме, 
можем да си го представим като че ли обличаме, загръщаме се в една мантия. 
И продължаваме да крачим в тая мантия, докато дойде момента да преминем 
Прага и отново да се върнем в духовния свят. Там сваляме тази мантия, за 
можем да продължим. Това е първото условие, когато се занимаваме с тази 
тема за живота и смъртта, а и когато се грижим за нашите умиращи. Това 
условие е да приемем, че животът след смъртта продължава, че не става дума 
за един абсолютен край на човека. 

Възможно е да възникне и друг: „А може ли смъртта да ни научи да 
живеем?” Така стигаме до едно ниво вътре в нас, което е много интимно и 
често пъти несъзнавано, защото се пораждат много въпроси и много страхове. 
Тази конфронтация със смъртта ни кара да започнем да се ангажираме с този 
въпрос, защото трябва да вземем решение, да станем активни. Тъй като Азът 
се занимава с този въпрос, винаги има възможност да се събудим. Нас никой 
не ни пита кога искаме да умрем, това не е въпрос, чийто отговор вземаме като 
решение. Това решение се взема от друго място и не от нас. Но начина, по 
който искаме да се срещнем със смъртта вече зависи от нас. От отделния 
човек зависи как ще подходи, какво точно иска да направи. Става въпрос за 
себепреодоляване, точно когато възникне тази конфронтация. В този процес 
винаги имаме възможност да се разпознаем, да открием себе си като духовно 
живо същество. Хората често имат много страхове, свързани със смъртта и я 
считат за свой враг и за нещо зло. Действително, като се изправим срещу 
смъртта сякаш изпадаме в несвяст, но дори когато смъртта често идва 
неочаквано за нас като катастрофа или болест, би трябвало да се изправим 
пред нея както пред човек, който ни обича, на когото имаме доверие и към 
когото изпитваме топли чувства. Християнската общност, ние искаме да 
помогнем и да придружим човека през целия живот чак до смъртта и до 
навлизането му в духовния свят. Точно затова са тези тайнства. За всеки 
важен, възлов момент в живота ни на човека има тайнство. За ситуацията със 
смъртта и всичко свързано с нея има няколко тайнства, което също е белег, че 
това е много важен момент в живота ни. Антропософията също ни дава 
средство да разбираме по-добре тези моменти, когато самите ние искаме да се 
подготвим за смъртта или да подготвим умиращи. След това идва животът, 
който Ханс Хаслер ни обясни ясно и картинно. По този начин можем да 
разберем по-добре цялата човешка история и този много важен момент, когато 
Христос се ражда като човек на земята. Самият Той 3 години е живял като 
човек и така е помогнал на цялото човечество. 

Когато четем Библията, там е написана цялата история на човека и 
света, но тя е толкова трудна за разбиране, че едва чрез Антропософията ни се 
разкрива мъничко от това, което действително се е случило. Как човекът е бил 
създаден като образ, праобраз на Бог, като Божие подобие на земята, как при 
Грехопадението това сходство е изчезнало и как чрез Мистерията на Голгота, с 



помощта на Христос е настъпил обрат в развитието на Земята. Защото със 
саможертвата на Христос е станало възможно да се свържем отново с Бог. 

Когато човек лежи на смъртен одър, това често е много важен въпрос – 
да открие своя истински образ, своята истинска същност и минавайки през 
смъртта, в един момент да се срещне и с Христос. Това е много важен въпрос, 
когато възникне в такава ситуация и всеки един от нас трябва непрекъснато да 
си го задава – какво мислим за умирането и какво означава то за нас. Дали 
става въпрос за нещо мигновено или за един процес, който продължава по-
бързо или по-бавно, във всеки случай това е нещо трудно и сложно и затова 
трябва да се подготвим за този момент.   

Може би първото, което трябва да направим е просто да приемем 
смъртта като една необходимост в нашия живот, като нещо саморазбиращо се, 
ако искаме да продължим да живеем. Дори при хора, които имат 
антропософски познания и са се заминавали дълго с тази наука, когато се 
разболеят тежко виждаме как тези въпроси изникват и те остават насаме с тях. 
След това идват другите, по-практическите неща и в работната група 
работихме по тях – как трябва да се подготвим за смъртта. Когато 
предварително сме се занимавали с тези мисли, тогава не ни е страх толкова 
много при настъпването на този момент. Примерно, един такъв практически 
въпрос е дали човек ще пожелае огнено погребение (кремация) или обикновено 
погребение. Когато полагаме грижи за умиращ човек, важно е да се погрижим и 
за това, дали този човек няма въпроси към околните, към близките си и да му 
помогнем той да извади от себе си тези въпроси. Например, останало е нещо, 
което не е могъл да каже на даден човек, да го сподели или може би да помоли 
за прошка. Това са въпроси, които докато ние сме живели сме ги натрупвали, 
събирали сме в нас. Не говоря за материални неща, тук става дума за неща, от 
които трябва да се откъснем и едно от тях е да се освободим, да се откажем от 
земния живот. Това изречение на Рудолф Щайнер, че смъртта е най-великият 
момент в живота на човек може и по този начин да го разбираме. Когато нас 
вече са ни занимавали тези мисли, ние придобиваме повече сила . 
Занимавайки се с тях, ние вече можем да стигнем до онзи момент, в който да 
знаем, че можем да продължим да живеем и без телата си, че животът е вечен 
и че сега ние пристъпваме в един духовен живот. 

Можем да кажем, че премине през смъртта, за умрелия е много голяма 
помощ той да може винаги и отново да се връща към този момент по своя път в 
сферата на душата в духовния свят, за да може да познае истинския си облик. 

И друго нещо – за всеки умиращ моментът на смъртта е момента на на-
голямата му самотност. Защото последната стъпка ние правим сами. И този 
момент може да бъде толкова велик, че човек наистина да си зададе въпроса: 
„Има ли наистина Бог и въобще духовен свят?” Тогава може би е добре ние 
присъстващите, близките, приятелите да го попитаме дали той, умиращият иска 
да остане сам. В такива моменти хората са много самотни, но и могат да 
изживеят нова среща, да научат нещо ново. Това е момента, в който те могат 
да се срещнат и с Христос. Извършването на определено свещенодействие, 
тайнство може да бъде един жест, една помощ в този процес. 

Това свещенодействие се нарича „човекоставане”. В момента в който то 
се извършва, винаги се повикват умрелите, това прозвучава в края на ритуала. 
В Християнската общност най-голямото тайнство, което се извършва всяка 
седмица е именно свещенодействието „човекоставане”. След това се появява 



винаги борба за правилния момент кога да се напусне земята. Кога е 
правилният момент, този въпрос възникна и в работната група. Всъщност, не 
може да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Човек би могъл за себе си 
да си отговори, да се занимава с това и да си каже: „Да, докато сме човеци, 
можем да се развиваме”. И когато остане вътрешно душевно подвижен, той се 
развива непрекъснато и ако да речем се случи човек да претърпи мозъчен 
инсулт, след това започва да се занимава със способностите си, за да може да 
ги придобие отново. Но това вече е знак, че този човек иска да продължи да 
живее. 

Има и нещо друго. Всеки от нас има някаква цел в бъдещето – едни цели 
са по-близки, а други – по-отдалечени във времето. Имам една приятелка във 
Финландия, която се разболя от рак. Тя имаше семейство и две дъщери, които 
живееха при тях. Първата й цел беше: „Искам да видя как голямата ми дъщеря 
започва да следва”. Мина година, лекарите казаха : „Тя няма да живее още 
дълго”. Но тесният й роднински и приятелски кръг знаеха, че това не е точно 
така – тя ще живее докато наистина голямата й дъщеря стане студентка. След 
това по-малката й дъщеря трябваше да вземе матурата, и майката планира 
много внимателно как ще протече празникът на момичето, как ще отпразнуват 
абитуриентската вечер. Минаха месеци, жената беше планирала подробно 
всички събития и в един момент мъжът й каза: „А какво ще правим след това?” 
А тя отговори: „Не знам какво ще се случи, аз съм вече готова.” Тя присъства на 
абитуриентската вечер и няколко седмици след това почина. Това е пример за 
това да имаш цели, но също така и белег, че нещата искат да бъдат 
завършени, да се „закръглят”. За нас като хора, които се грижат да придружат 
човека в смъртта му това е помощ, да знаем какво да правим. Когато бъдем 
поканени от някого да го придружим в смъртта му, то тогава ние търсим 
червената нишка в животът на човека, който ни кани да го придружим в 
смъртта. Работата, която трябва да извършим, разговорите, които трябва да 
проведем имат за цел точно да се намери този момент в живота на умиращия, 
когато той е готов да каже „да” на смъртта.  

И последното в помощта при смъртта е да се наблюдава състоянието на 
съзнанието на умиращия. Опитът показва, че то е променливо. Тогава, в тези 
може би последни дни на този човек, в сънищата му при него идват починалите 
по-рано близки приятели и роднини. Когато отивам при хора, които са на 
смъртно легло често ги питам: „Кого сънува”, ако започват да ми разказват 
сънищата си. Когато се окаже, че е сънувал починали и те са близко до него, за 
да го приберат, това е знак, че моментът вече е настъпил.  

Нерядко се появява страх от смъртта, но човек умира не по-рано от 
момента, когато му е писано, когато трябва наистина да умре. Тогава помагат 
мислите за живота след смъртта. Защото всяко нещо, за което човек не знае 
нищо е плашещо. Когато знаем поне малко за живота след смъртта, това 
действа успокояващо. Така идва моментът да бъдат извършени тези тайнства 
на Християнската общност.  

Едно от тях е изповедта, тайнството на изповедта. Тук, в това тайнство 
на изповедта чуваме словата на любовта – най-висшата цел, която човек може 
да има. Тайнството на изповедта е част от голямото тайнство на смъртта, за 
което говорим. Тук вече разбираме дали човек има силите да се справи със 
смъртта, преди да извършим тайнството на изповедта разговаряме с 
умиращия, което ние наричаме съдбовно консултиране, съветване. Такива 



разговори могат да се провеждат и по-рано, но преди смъртта е много важно, 
защото човекът сам трябва да реши как иска да умре. Става дума за едно 
преминаване през съдбата му, за по-лесните и за по-трудните неща от живота 
му. Важното е човекът сам да го направи. Той трябва да стигне до там, че сам 
да каже: „Аз съм учещ се човек, човек, който продължава да се учи.” Такъв 
разговор обаче се провежда само ако умиращия е в състояние да води подобен 
диалог, ако е в съзнание. 

В хода на този разговор става ясно, че той не се води между двама, но че 
присъства и един Трети, който върви до умиращия, който чува и който дава 
отговорите на умиращия. И това е много успокояващо – да забележиш, че има 
някой, който да ти покаже следващата стъпка. Това тайнство може да помогне 
на човек и в живота да се запознае с Христос. Защото любовта е пътя към него. 
Тези слова, които ще чуете се отнасят до тайнството на изповедта: 
 

Научи се да жертваш твоите мисли на божественото. 
И да приемеш твоята воля чрез Божията милост, 
Тогава твоята душа ще почувства мир. 
С любов ти ще се възхитиш тогава на Божието откровение. 
И да се покажеш с любов към човека. 
Любовта към Бог ще влезе в цялото ти същество. 
Любовта към Човека ще се всели и ще влезе в твоето сърце.  

 
Именно в тази близост до смъртта е много вълнуващо да се преживее какво 
иска да раздвижи човека с този разговор. В този разговор става така, че 
умиращият поглежда към своя живот, към съдбата си. Това тайнство е много 
желано, всички искат да минат през него. Те често говорят за любовта си към 
децата, към съпруга, към целия живот въобще. У пастора, който слуша 
възниква един образ на целия живот на умиращия. Тази картина не се споделя 
с други, защото това става в присъствието на Третия. Но след това идва 
смъртта и погребението, и когато пасторът държи словото си, той използва този 
образ, за да изгради надгробното си слово. Интересното е, че когато това слово 
стигне до присъстващите близки, изведнъж пред тях се появява един нов образ 
на човека, който си е отишъл. Фактите вероятно са същите, но начина, по който 
тази същност изниква пред тях е нещо съвсем ново за близките. 

В това тайнство на смъртта, последния обред, който се прави е светото 
помазване (маслосвет). Рудолф Щайнер го нарича „свето помазване”, но 
хората го наричат „последно помазване” и то някак си действа плашещо. И 
самите умиращи искат да го получат, макар че биха предпочели да го отложат 
колкото е възможно повече. Ние, пасторите също гледаме това помазване да 
се извърши възможно най-близко до момента на преминаването на Прага. 
Маслото, което използваме е от биодинамично производство, което бива 
предварително осветено в ритуал. И отново идва словото: 
 

В маслото живее вечно силата 
Да предразположи към любов 
С нея това масло отново се свързва  
Както беше свързано с началото. 
В името на Отца, Сина и Светия Дух. 
Амин. 



От тези думи е ясно за какво става дума. Маслото прави нещата 
прозрачни, този път за любовта. Любовта е това, което трябва да бъде 
разкрито, разпознато от другата страна. Ако направим един опит – върху лист 
хартия да капнем масло ще видим, че тя става прозрачна. Този преход в 
духовния свят действително е едно преминаване в любовта. И както хората 
разказват всичките си преживявания, когато са близо до смъртта, как се 
появява светлина и топлина, това свято помазване е именно подготовката за 
това. С маслото се прави 3 кръста – върху едното окото, върху другото и върху 
средата на челото. Едното кръстче е за смъртта, другото е за прераждането, а 
третото – за новия, по-висш живот. Словата, които се изричат трябва да 
помогнат за отделянето от тялото и да дадат сила за това, което идва после. 
Ние призоваваме Христос да присъства както в този момент, така и след 
смъртта като помощник по пътя нататък. Но при това тайнство все още не 
знаем дали е дошъл този момент. То помага на човека да открие своя правилен 
съдбовния път. След това той намира правилният момент.  

В идеалния случай тези три стъпки, три тайнства се правят заедно – 
първо изповедта, после причастието, и накрая – светото помазване. Изповедта 
става само между умиращия и пастора, а в другите тайнства могат да вземат 
участие и близките.  

Какво означава думата „тайнство”? 
Тя означава, че духовният свят присъства в това, което се извършва 

долу на земята. Тогава ние смятаме, че е дошъл моментът, когато човек иска 
да умре. После идва онова, което разказа Ханс Хаслер – човекът осъзнава своя 
живот, след тези 3 дни той вече го знае.  

След тези 3 дни се започва с ритуалите по погребението. Ритуалът по 
погребението се разделя на две части – в първата част присъстват най-
близките членове на семейството. Тя се прави, за да може починалият да 
продължи по своя път и за утеха на близките му, които са останали. Много 
важно е ковчегът да е отворен и близките да виждат трупа и лицето на 
починалия. Те обикновено заобикалят ковчега и това е една голяма помощ 
тях.Защото ако не преди това, то в този момент те вече знаят, че човекът не е 
там. Втората част е полагане на ковчега в земята или кремация. Това става 
много бързо след първата част, обикновено същия ден, най-добре половин час 
след това. Понякога не е възможно да стане толкова бързо, защото се канят и 
други хора и обикновено се чака те да се съберат. Всъщност, дали ще бъде 
полагане в земята или кремация – за самия починал не е важно. Погребението 
ясно означава разделяне с тялото, но означава и раздяла с близките. От този 
момент нататък те повече не могат да го срещнат жив, да разговарят с него, да 
го чуят. Сега ковчегът е затворен. Ритуалът се изпълнява при самия гроб. От 
моя опит знам, че словата, които се изричат там са утеха за близките. Напълно 
е безразлично какъв мироглед изповядваме. Без Бог и без духовен свят е много 
по-просто. Няма нужда да правим някакви планове, да имаме мечти. Но тази 
свобода може да бъде и поука. Там липсва надеждата, хоризонта на бъдещето, 
липсва и звездното небе, което осветява нашия път. Без светлината животът е 
много мрачен и тъмнината е много дълбока. Светлината, която може да освети 
нашия път по-нататък е Възкресението на Христос. И когато мислим за 
Евангелията, които се слушат по времето на Великден, през Страстната 
седмица и т.н., когато сме при самия гроб можем да кажем, че този, който 
търсим не е тук. Тук живее само това, което е временно, което се разтваря, т.е. 



обвивката на умрелия. Същинското е вечно, непреходно и то не се намира на 
мястото, където е гробът. 

В Християнската общност има още един, последен празник за умрелия – 
нарича се свещенодействие за умрелия. То се извършва в една събота, по-
възможност скоро след като той е починал. Поканват се близките и се държи 
кратка реч, и всичко в ритуала е в черен цвят.  

Ние всеки път използваме различни цветове за отделните празници. 
Когато някой почине, всички носят черно. Чете се Евангелието на Марко, което 
се използва и за Великден. В него образът, който възниква пред нас е образ на 
бъдещето. Разбира се, тогава присъства и общността. Както общността 
посреща новороденото след раждането му, така тя иска да се погрижи за 
починалия и да го изпрати в духовния свят, да го заведе до неговата духовна 
родина, през границата.     
 

 
 

„Часът на смъртта” – Герхард Райш 
 



Тайните свързани с ритТайните свързани с ритТайните свързани с ритТайните свързани с ритмите около смъртта, мите около смъртта, мите около смъртта, мите около смъртта, 
предимно 40предимно 40предимно 40предимно 40----те дни те дни те дни те дни     
Едно лично изследванеЕдно лично изследванеЕдно лично изследванеЕдно лично изследване 
Марайке ван Хаселт 

 

 
 
Увод  
Този разказ започва в България. Когато за пръв път заедно със съпруга ми 
Франс посетихме България през 1996 г., на гробищата в Банско видяхме една 
впечатляваща картина: на две тесни пейки от двете страни на един гроб седяха 
хора и кротко си хапваха и пийваха. Оказа се, че тук се отбелязваше 40-тият 
ден след смъртта. За мен това беше един напълно непознат феномен. Приех го 
като вдъхновение и то постави началото на моя интерес към по-дълбоките 
аспекти на умирането, преди всичко – ритмите около смъртта, за които оттогава 
събрах много неща. В началото проучих по какъв начин 40-те дни след смъртта 
се отбелязват като традиция в различните страни и култури. Много се 
изненадах като открих, че те са традиция не само в християнската култура, но и 
при евреите, в исляма, в будизма и дори при едно племе в Южна Африка.  
 
Общо за ритъма на 40  
Периодът от 40 или 42 дни (6 седмици) играе важна роля и в ситуации, които 
нямат връзка с умирането. 

Числото 40 е най-често срещаното число в библията. Няколко примера: 40 
дни продължава Потопът, 40 дни да необходими за очистване след раждането 
според Мойсеевите закони (затова на 40-тия ден след раждането на Исус, на 2 
февруари, е представянето в храма: “Сретение господне” (Лука 2:21-24)), 40 
дни продължава пътуването на Илия към планината Хорив (Синай), 40 дни 
продължава оттеглянето на Христос в пустинята след кръщението, 40 дни са 
постите преди Великден и времето след Великден до Възнесението. Но и в 



собствения си живот ние често се срещаме с този период от 40 дни или 6 
седмици. Например, когато някой иска да си почине или да завърши нещо: 
годежа, медения месец (заб. прев. на немски се казва буквално: бляскави 
седмици), следродилното време, карантината след заразна болест, носенето на 
траур, 6-те седмици преди и след раждането, отпуска по майчинство, първата 
усмивка на бебето и времето за грижата и лечението след операция или тежка 
болест.  

Освен това, наред с периода от 40 дни, важни са и периодите от 40 
седмици, 40 месеца и 40 години. 
� 40 седмици продължава извеждането от Египет и толкова дълго 

продължава също бременността, 
� 40 лунни месеца е времето между кръщението в река Йордан и Възнесение 

Христово. 
� 40 години живее Мойсей в Египет, 40 при своя тъст Йетро насред 

мадианитяните и 40 в пустинята след масовото изселване. Той умира на 120 
години, след като вижда в далечината обетованата земя. На 40 години 
Мохамед съзрява за своята задача (тогава той приема сурата от Архангел 
Гавраил). Според Щайнер, преди четиридесетата си година, никой не може 
бъде учител в окултизма. Ако това стане въпреки всичко, става дума за 
заблуждение. Пак според щайнер, на 4-годишна възраст, ако човек е узрял 
за това, висшият Аз може да се роди у него като зародиш, който да израсне 
и да се роди на един нов етап през седемдесетте години от живота на 
човека. 

 
40-те дни след смъртта 
Римокатолическата църква в нашата страна прави служба на 40-тия ден след 
смъртта. В България хората се канят с некролози да се съберат на този ден в 
църквата и/или на гробищата. Вярва се, че едва тогава душата на починалия 
може да напусне дома. В Грузия се смята, че тогава душата се приема в рая. В 
Русия – че душата, след като е бродила 40 дни, може да отлети на небето.  
 
Рудолф Щайнер, числото 40 и първия период след смъртта. 
Рудолф Щайнер споменава числото 40 през септември 1924 г. в едно сериозно 
предупреждение от нова световна война: “Какво ще се случи, ако 
приблизително 40 хора на възлови позиции, които участват в центъра на 
събитието се окажат в помътнено съзнание”, не са будни. Това е и причината 
Ита Вегман да откаже наркозата, когато през 1940 г. си счупва ръката и е 
трябвало да бъде оперирана. 

По отношение на периода след смъртта Рудолф Щайнер не назовава 
числото 40, но неговото описание на пътя на душата след смъртта съвпада с 
това, което близките роднини изживяват съзнателно през 40-те дни. Щайнер 
разказва, че починалият, който през първите 3½ дни е бил обграден от своята 
панорама на живота, след известно време като цяло още не може напълно да 
се ориентира, защото бива заслепен от светлина. И как той след този период от 
собствената си, отново придобита сила за живот може веднага да се ориентира 
в своето ново обкръжение и да продължи своя път в света на душите. 

Тъй като групата за бдение Аврора в Апелдорн знаехме за този мрачен и 
труден период, след времето на бдение през първите 3½ дни винаги 
подкрепяхме починалите през всички 40 дни, като всяка вечер в едно и също 



време ги съпровождахме с четене по една строфа. За всички ни бдението 
приключваше с една специална вечер приблизително на 40-тия ден. 
 
Ритъмът 40 и моят път на търсене  
От момента, в който се изправих пред този феномен, продължих да търся 
обяснението за тази загадка – защо 40? 

Питах и други хора. Завесата все повече се повдигаше и може би това ще 
продължи, именно благодарение на антропософския кладенец. В 
антропософията ритъмът заема важно място. В космоса, в света на нашите 
звезди и планети, господства само ритъм. Или по-добре казано: сливането в 
хармония на най-различни ритми. Божествено-духовният свят е част от това. А 
земята и ние самите принадлежим на този космос. Ритмите могат много добре 
да се наблюдават в обкръжаващата ни природа. Космическите ритми са като че 
ли отпечатани в земната материя, а и в нас самите като наследство от нашето 
духовно потекло, нашия произход, нашата истинска същност. Ритмите играят 
важна роля и в антропософската медицина и при производството на 
антропософските лекарства. Когато се задълбочим в това изживяване и когато 
изживяваме и годишните празници, тогава започваме да виждаме земята като 
едно живо същество. 
 
Ритъмът 40 и други ритми  
Други известни ритми са 2 (ден и нощ), 4 (лунните фази/сезоните), 7 
(планетите/дните от седмицата), 12 (зодиакът/годината), 28 (от пълнолуние до 
пълнолуние/междинният период на месечното кръвотечение). Така също и 
специфичните ритми около умирането, като числото 3 и числото 30. На 3-тия 
ден преди умирането се оттегля двойникът, който не може да премине през 
смъртта; на 3-тия ден след смъртта етерното тяло напуска окончателно 
физическото тяло. Процесът на умирането тогава вече е завършен. 30 години 
продължава обиколката на Сатурн, планетата на мировата памет. 
Действителната позиция на тази планета в момента на смъртта е много важна 
за нашия хороскоп на смъртта („Мъдростта на звездите – Астрология и 
духовна биография" автор Лео де ла Хусе). Но откъде точно идва числото 40? 

Сякаш ритъмът на 40 не желаеше просто ей-така да си издаде тайната. 
Този въпрос остана в мен, докато започнах да търся в обратна 
последователност. Не да се опитвам да открия явен космически ритъм и по 
този начин да намеря обяснението за земната действителност, а да оживя 
това, което се съдържа в ритъма на 40, да открия оттам космическия ритъм.  

При това най-много ми помогна малката книга на Рудолф Майер 
“Ритмичните тайни в живота на човека и в космоса”. В нея Майер описва 
ритъма на 40 като ритъм на човекоставането: времето, което е необходимо 
на кълна, на зародиша, за да стигне по пълна зрялост. 

Той пише, че 40 дни (1/7-ма част от пълния период на бременността) е 
времето, от което има нужда човек, за да може да направи душата толкова 
силна, че тя да може да придаде свой израз на това, което е придобила от 
духа.  

Според Щайнер, именно по този начин действат импулсите на Михаил, а 
именно от духовното, в душевната област и оттам във физическия организъм: 
телообразуващо, със значение за кармата. Това е пътят към едно ново здраве, 
сегашният път към Михаил, според Петер Зелг (лекция изнесена в Гьотеанума 



на 13 октомври 2012 г.). Но в случая не се приема старото здраве, а едно ново 
здраве. То се осъществява чрез усилията на самия човек, чрез неговите 
постижения и чрез собствената му творческа сила.  

Този процес може да се види винаги по нов начин в строфите за 
седмиците от Антропософския календар на душата на Р. Щайнер, като най-
впечатляващо е времето от 4 август до 6 септември. Първата строфа от този 
период (№ 18) гласи: 

 
Мога ли душата си да разширя, 
Та себе си сама да свърже тя 
С поетото и покълващо Слово всемирно? 
Предусещам – аз сила да намеря трябва 
Душата си достойно да извая  
И в одежда на Духа да я превърна. 
 
Това е един вътрешен път към душевната сила, свързан с периода 40. 

Всъщност, процесът протича винаги така, че първо се случва нещо 
впечатляващо и решително – последван от известно свободно време, период, в 
който нещо може да узрее – след който настъпва внезапна метаморфоза, 
някакво раждане, нещо ново, което идва с огнена сила и което е свързано с 
радост. Точно тази внезапна промяна е съпътствана от едно ехо в природата 
(внезапно пробива слънцето, появява се дъга) или някакво друго поразително 
събитие. Бъдете будни за това, което се случва около 40-тия ден след смъртта. 
Когато насочим вниманието и на други хора към това или ако ги запитаме, 
можем да чуем много специални разкази.  

Но въпросът защо точно 40 оставаше! 
Дълго време продължавах да търся и разпитвах хората. Тогава внезапно 

ми направиха впечатление две неща: една комбинация от числа и един образ. 
Числото 40, като сума от числата 28 и 12 и образът на слънчевия диск над 
лунната купа: символът на Граала. Това беше началото на отговора. Но едва 
след като бях носила тези образи с мен дълго време, различни неща започнаха 
с течение на времето да си идват на мястото. 
 
Космическо взаимодействие.  
Изведнъж, видях в 40 като сбор от числата 28 и 12 едно скрито взаимодействие 
на ритмите на луната (28) и на слънцето (12).  

Знаем, че луната и слънцето са свързани с процеса на изграждане, на 
ставане на човека. Лунните ритми ни придружават в земния живот, образуват 
нашето тяло и нашата наследственост. Лунните ритми ни определят. 
Обратното, слънчевите ритми искат да ни събудят в нашето битие. Те искат да 
освободят човешкия аз от оковите на миналото, за да живее той със силата да 
посрещне бъдещето. В живота на човека има два потока: единият идва от 
миналото, а другият идва от бъдещето. Ако душата може така да се изпълни 
със слънчевите сили, че те да станат повече или по-малко независими от 
лунните сили, човек може да се освободи. Това е пътят на развитие на 
човекоставането за всеки един от нас. Не само телесно, но и духовно, както по 
време на живота, така и след смъртта. 
 



Победа на слънчевите сили над лунните сили.  
Този процес към победа на слънчевите над лунните сили винаги е втъкан в 
хода на годината, сякаш за да ни напомня за тази възможност.  

В два момента от годината обаче това се проявява особено ясно: по 
времето на Светите нощи и по времето на Великден.  

По времето на Светите нощи, в периода между 24 декември и 6 януари, 
слънчевият ритъм (от 365¼. дни) надхвърля в продължение на 11 дни 
продължителността на 12-те синодични лунни месеца (354 дни). През този 
период човек може да изживее освобождаването от властта на луната и да се 
отдаде на това, което имат да си кажат един на друг слънчевият дух и земната 
душа. Ако изживяваме съзнателно това време – за предпочитане в група – 
можем си определим този период от 11 дни и 13 нощи като време за 
упражняване, за да бъде той плодоносен.  

Същото важи за времето на Великден, но в този случай в много тясна 
връзка с ритъма на 40 (42): периодът от 40 (42) дни между Разпети 
петък/Великден и Възнесение Христово. В нашата земна действителност 
Великден се пада през първата неделя след първото пълнолуние след 21 март. 
Така във времето по Великден луната е намаляваща, а през март/април 
слънцето се издига. Затова е важно да не се фиксира датата на Великден!  

Апостолите Петър, Яков и Йоан виждат предварително този изгрев на 
слънцето, на изгряващите слънчеви сили на Христос при Преображението на 
планината, където „лицето на Христос светна като слънцето, а дрехите Му 
станаха бели като светлината”(Матей 17:1-13). Според Щайнер, смъртта на 
Голгота е духовното раждане на слънчевото същество Христос. Едно 
новообразуващо се слънце става видимо. И в действителност, след 
разпъването на кръста Неговото тяло започва да сияе (Щайнер).  

При кръщението в река Йордан, 40 месеца преди това става зачатието. 
През 42-та дни след разпъването на кръста (40 дни след възкресението), 
Христос ходи по земята в духовна обвивка. И накрая, при Възнесението, 
Христос се влива от духовния свят в земната атмосфера, „умира” в земната 
атмосфера и така прави самостоятелно избрана жертва. Един невероятен 
обрат в нашето нормално земно разбиране! 

Така, по време на Възнесението се осъществява раждането на 
Христовия дух в живота на земята. Това уникално, най-важно събитие за 
земното развитие завършва това, за което Христос идва на земята: 
Христос става Аза на земната душа! Това е огромното значение на това 
събитие: навлизането в земята на това, което на Голгота се ражда в зародишна 
форма. Рудолф Щайнер подчертава това няколко пъти в своите лекции върху 
Петото евангелие, цитирайки Матей (28:20):“и ето, Аз съм с вас през всичките 
дни до свършека на света.” 
 
Граалът. 
Космическата имагинация за това велико земно-космическо събитие през 40-те 
дни след Голгота/Великден е образът на Граала: слънчевият диск, Христовото 
слънце, издигащо се над луната и носено от лунната чаша. Това уникално 
прозрение за случилото се тогава във времето между Разпети петък/Великден 
и Възнесение Христово сякаш е дало окончателно, дълбоко и обновяващо 
потвърждение за този пра-феномен на космическото взаимодействие между 
слънцето и луната и на ритъма 40. Оттогава, а днес още повече, ние можем да 



изпитаме в този ритъм близостта на Христос и неговите възкресяващи сили, 
също и в хода на собствения ни живот чрез периода от 40 
(дни/седмици/месеци/години). Щом разберем това, започваме да го 
разпознаваме. Най-често в обратен порядък: ние се чувстваме внезапно 
освободени след един труден период и ако след това погледнем назад ще 
открием отговора на нещо, което се е случило 40 дни, седмици, месеци, години 
по-рано.  
 
Универсалното събитие  
Това прозрение в събитията между Разпети петък/Великден и Възнесението не 
е запазено само в християнската култура. Доказателство за това е широкото 
разпространение на символа на Граала, който не е свързан с религия, народ 
или култура. Той се среща на много различни места и в много култури. Ако 
човек е отворен за това, го очакват една след друга изненади. Това показват 
снимките, които съпругът ми и аз направихме през изминалите години (виж 
албума диплянка).  
 

 
Илюстрация от „Откровението”, ръкопис от 11 век, който се пази в 

градската библиотека в Бамберг, германия 
 
Жената и луната  
Когато през септември прекарах няколко дни в един манастир, за да се 
подготвя за тази лекция, в края на тези дни внезапно ми се яви образа на една 
жена с луната от Апокалипсиса, като образ, който има значение за тази лекция. 
Като една великолепна имагинация за бъдещето Йоан вижда това на Патмос: 
жената, облечена със слънцето, луната под краката й, на главата й една корона 
с 12 звезди, която се бори за своето дете, а Михаил й помага като държи 
дракона настрана.  

Тази картина е имагинацията на изпълнената със слънчеви сили 
космическа душа сред противодействащите сили. Картината на това, че в 
бъдеще човек ще може да стане една дева София, която стои изправена 



въпреки противодействащите сили. Дева София в значението – според Щайнер 
– на пречистеното астрално тяло. Какво ще се случи, когато можем така да 
преобразуваме нашето астрално тяло, че Духът-Себе да може да се влее в 
него, както се предвижда за 6-та културна епоха. Това видя Йоан в картината на 
сватбата в Кана (Йоан 2:1-12).  

На кръста, Христос ни дава силата, от която имаме нужда за това развитие 
на човешкото астрално тяло, чрез словата, които изрича на Йоан за майката на 
Исус, която носи езотеричното име “Дева София”, “Ето майка ти!” (Йоан, 
19:27). Йоан записва това, което наистина се е случило в Палестина. По този 
начин това Евангелие носи в себе си силата, от която имаме нужда за 
метаморфозата на астралното ни тяло. Голяма помощ може да ни окаже 
съзнанието за свързаните с нас космически сили и истинската смелост на 
Михаил.  

И дали не би могъл всеки период в нашия живот, който е свързан с ритъма 
на числото 40, всеки път да се оказва по една малка стъпка в тази посока?  
 
Заключение. 
И така, тази лекция започна в България и сега аз завършвам с имагинацията на 
Софúя в Сóфия, с голяма благодарност към България за първоначалната 
инспирация. 

И голяма благодарност към Диана Ботушарова, защото поканата за този 
семинар ме подтикна да задълбоча търсенето си. 
 

 
 

„По пътя за другата страна”  – Герхард Райш  



„„„„Тайнствата на Християнската общностТайнствата на Християнската общностТайнствата на Християнската общностТайнствата на Християнската общност”””” 
Паула Корпелайнен 

 
Мили приятели, 
 

о време на конференцията ми бяха зададени много въпроси, затова си 
помислих, че в тази лекция не трябва да говоря само за тайнствата на 
Християнската общност, а да ви разкажа и за това как тя е създадена, за 

да разберете в каква ситуация се появява. Християнската общност е създадена 
преди 90 години, когато след Първата световна война една група теолози, 
студенти и други хора започват да търсят нова форма на християнската вяра. 
На тях им липсва от една страна религиозната помощ, духовността и разбира 
се, собствената свобода за свързване с религиозното, което означава връзката 
с Бог. Те искат да направят нещо, но не могат сами да вземат решение. След 
като обаче посещават лекции на Рудолф Щайнер по други теми, те изведнъж 
усещат, че с образа на човека, който той изгражда и връзката, която може да 
бъде създадена между човека и духовния свят, той може да им бъде от полза. 
Така тази малка група първоначално заинтересовани хора се увеличава с 
годините и става 45 човека, които вече са в състояние да създадат 
Християнската общност. Това се случи в Швейцария, в Дорнах, в Гьотеанума, 
където тези 45 човека са ръкоположени за пастори в Християнска общност. 

Събитието започва с посвещаването на Рудолф Фрийлинг, той е първият 
пастор на Християнската общност, който после описва началото. Първото 
тайнство е човекоставането, което протича така – тече част от службата, после 
се извършва ръкополагане на пастора, после отново тече част от това 
свещенодействие и пак част от ръкополагането. След като първият пастор е 
ръкоположен, той започва да извършва това действие за другите и така за 3 
години тези първи 45 свещеници на Християнската общност са били 
ръкоположени. Работата им продължава до 1941 г., когато 
националсоциалистите в Германия забраняват Християнската общност и тя 
живее тайно. Защото човек винаги намира начин как да запази най-важното в 
живота. 

През 1945 г. Християнската общност отново може да осъществява 
дейността си публично. Християнската общност не иска да бъде мисионер. Ние 
отиваме там, където някой ни търси, където някой се обръща към нас. Аз също 
нямаше да бъда сред вас, ако не бяхте ме поканили да дойда. 
Днес Християнската общност се намира в повечето страни на Европа, в 
Северна и Южна Америка, Австралия, Япония, също и в Южна Африка. 
Религиозните чествания в Християнската общност правят възможно 
съществото на Христос да дойде на земята и да бъде сред нас. За тази цел ние 
използваме 7 тайнства, които придружават живота на всеки човек. 

Първото от тези тайнства е кръщението. Когато погледнем към едно 
малко детенце усещаме, че това човешко същество идва от духовния свят. 
Днес много млади родители искат да кръстят децата си. За кръщението е 
необходима здрава връзка в двете посоки – към небето и към земята. 
Изведнъж се оказва, че тази връзка ни показва божественото, защото един Бог 
някога е слязъл на Земята, за да ни разкрие, че има божествен път между 
земята и небето. Кръщението се празнува в общността. С думите, с които се 
извършва това свещенодействие се казва буквално: „Ние кръщаваме…” Друг 
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аспект на това кръщение е, че след него детето не става автоматично член на 
общността, а когато порасне и може да вземе решение, тогава става член на 
общността. При самото кръщение се взема под внимание, че детето няма 
достатъчно сили самó да носи тази отговорност от такова едно решение. 
Затова, освен родителите и кръстниците, цялата общност помага на това дете 
да се чувства по-добре тук. При кръщението се използват три различни 
субстанции – сол, вода и пепел. Последователността е следната: първо се 
прави триъгълник върху челото на детето с вода, след което със солта се прави 
квадрат върху брадичката. Можем да си представим какво се случва, когато се 
съединят водата и солта, защото пръстите първо се потапят във водата, след 
това – в  солта и от това съчетание се получават кристалите. Тази сила на 
кристализацията се прави върху брадичката на детето. След това се пристъпва 
към пепелта. Интересното е, че пръстите пак се потапят във водата, но в нея 
вече има сол. След това се потапят в пепелта и се прави кръстче върху гърдите 
на детето. Пепелта носи в себе си силата на новия живот. Новият живот може 
да се създаде, едва след като е имало смърт.  

Детето расте и идва време за следващото тайнство – конфирмацията. 
То се извършва когато детето стане на 14 години, започва пубертета и като 
млад човек може да носи отговорността за себе си. Той е вече едно същество, 
което може да се затваря в себе си за разлика от малкото дете, което се отваря 
за света. Всяка култура, всяко общество има някаква инициация, някакво 
действие, което се извършва, когато детето прави първите си крачки към 
юношеството и в душата му може да се влее нещо духовно. Това първо 
причастие за конфирмация е точно моментът да се потърси подкрепата на 
вътрешните сили. След това причастие децата, които биват наричат юноши или 
девойки могат да вземат участие в свещенодействието човекоставане. По този 
начин те пристъпват от света на децата към света на възрастните и получават 
първото си причастие с хляб и вино.  

Когато младият човек сам прояви желание да стане член на 
Християнската общност, провежда се разговор между него и един от пасторите.  

Какво означава да си член на Християнската общност? 
Това означава да искаш да вървиш по пътя на търсене на Христос. Това 

е един много личен път, но в него може да ми помогнат другите, които също 
вървят по него и също са членове. Можем да вървим заедно и да си помагаме. 

Какво означава” свещенодействието човекоставане?”    
Има причина то да се нарича така. При думата „богослужение” 

съдържанието е по-различно, загатва се за всемогъществото на Бог, човек 
изпитва известен страх от това. Хората, които навремето поискаха да създадат 
Християнската общност намираха, че то не звучи добре и не го одобриха. Те 
искаха по някакъв начин още с названието да се покаже, че Христос иска да 
живее във всеки един от нас. Както апостол Павел, който винаги когато говори 
пред хората изтъква: „Не аз, а Христос в мен”. С това наименование 
„свещенодействието човекоставане” се разбира, че Христос е във всеки човек и 
то в сегашния момент, тук и сега. Всъщност, присъствието на Христос в 
свещенодействието човекоставане бива подпомагано от всеки един от нас. 
Това свещенодействие се състои от 4 части: първата е Евангелието и 
продължава като това, което се извършва е подготовка за причастието. След 
това има пожертване, преобразяване и след това идва причастието, в което 
всеки, който желае може да вземе участие. През цялото време могат да 



присъстват, макар че не е задължително и други хора, включително и не 
членове на Християнската общност. Те могат също да се причестят ако искат, 
но могат и само да наблюдават. Ако човек не е член на Християнската общност, 
той също може да реши да се причести. В по-големите Християнски общности, 
каквито са в Германия това тайнство се извършва всеки ден. В по-малките 
общности, както е при нас във Финландия, не може да се прави всеки ден. То 
се прави в четвъртък и в неделя.    

Следващото тайнство е изповедта, за която говорих и в предишната 
лекция. Искам само още веднъж да ви обърна внимание, че за един умиращ 
човек това е голяма помощ. Когато човек иска да хвърли поглед към миналото 
си и да размисли, а също ако в този момент има нещо, което го вълнува, ако 
нещо идва от бъдещето, а той няма голяма сигурност, винаги може да помоли 
пастора за един разговор. Този разговор е тайнство и се извършва със 
съзнанието, че той се води в присъствието на едно Трето същество. Така става 
едно приемане на съдбата, приемане от човека на собствения му живот.  

Друго тайнство е венчавката, когато двама души искат да свържат 
съдбата си. Тук вече има тази полярност между мъжа и жената, макар че това 
са хора, които чрез венчавката искат да заздравят своя живот. В тази ситуация 
може да се получи нещо съвсем ново. И се казва, че щом всеки от нас има 
ангел хранител, то чрез венчавката, чрез това сливане се ражда нов ангел, 
който придружава семейството, брака. Тази венчавка, доколкото е възможно се 
празнуваме и отбелязва заедно с общността и с кумовете, които са в по-близки 
връзки с двамата, отколкото другите. Много въпроси възникват при това 
събитие. В Християнската общност ние говорим, че тези тайнства са свалени от 
Рудолф Щайнер за нас от Духовния свят и днес все още не смятаме, че е 
необходимо те да бъдат променени. Действително ние все още не можем да ги 
променим. При венчавката свързваме в съюз мъж и жена. Когато се вслушаме 
в словата на това свещенодействие виждаме, че те се отнасят не само за тези 
двама души, но и за цялото човечество.  

Има още две тайнства. Едното е ръкополагането на пасторите. Това е 
тайнство за този, който е решил да стане пастор в Християнската общност. 
Това тайнство също се извършва в присъствието на цялата общност, биват 
поканени и познати. При него обаче преди всичко присъстват всички пастори, 
общността на пасторите. Това се прави, за да може новият човек, който влиза в 
тази общност да получи подкрепа и утвърждаване от всички. Той поема 
задачата да служи, да помага на другите като изпълнява свещенодействия. 
Този избор не е лека задача, това е път, по който всеки сам избира да тръгне 
или не. До момента има 800 ръкоположени пастори и все по-вече млади хора 
изявяват желание да тръгнат по този път. Младият човек може да мине 
обучението, но да не бъде ръкоположен за пастор. Много хора могат да 
участват в това обучение, но да не могат да го завършат, защото 
ръководителите на семинара, както и ръководителите на Християнската 
общност строго следят дали бъдещите пастори имат достатъчно сили. А и 
прагът да бъдеш ръкоположен за пастор е доста висок. Това е така, защото в 
света, в който живеем днес не е лесно да бъдеш сам.  

Така стигаме до последното тайнство – тайнството на смъртта, което 
наричаме „ свято помазване”, или „последно маслопомазване”.  Ако няма 
време, на умиращия се прави само това тайнство. Иначе, ако има възможност 
се включват и другите тайнства – причастие и изповед. По този начин, целият 



живот с помощта на Божествения свят минава през нас, съпътства ни, 
проследяваме го. 

Освен тези тайнства за които ви разказах, има и тъй наречените ритуали, 
които не са тайнства, но имат елементи на свещенодействия. Едното е 
неделния акт за деца, който се извършва след свещенодействието 
човекоставане. На него могат да присъстват деца между 7 и 14 години, в него 
се казват малко слова, изпява се една песен, после заедно се молят и им се 
дават упражнения. Интересното е, че на този неделен акт присъстват и 
родителите им, които стоят или са седнали обикновено отзад. Чувала съм ги да 
споделят, че така децата намират път към човекоставането, че това е една 
духовна помощ за тях.  

Така се случи при мен, че на около 20 години излязох от Евангелистко-
Лутерианската църква. Първото ми дете се беше родило и изведнъж един друг 
родител ме попита: „Ти защо не го пратиш на неделния акт за деца? Там е 
много хубаво”. И действително е така, това е личното ми изживяване. Когато 
отидох с детето си там аз усетих, видях, че както то, така и аз се почувствахме 
като у дома си. 

След това проведох разговор с един пастор в Християнската общност 
така се озовах в нея. Разбира се, това е един дълъг път, аз трябваше много 
внимателно да наблюдавам, да слушам, да разбирам какво се случва, за какво 
става дума. Много чувства, които преди това ги усещах и те живееха в мен 
трябваше да ги „издигна” до нивото на разбирането. След това вече можех да 
кажа: „Това, което се случва е Истината!”. 
 

 
 

„Задушница”  – Герхард Райш 



ази поредица от символи е останала в съзнанието ми, когато 
преди години ми попадна книгата на Фридрих Хуземан "За 
образа и смисъла на смъртта" (“Vom Bild und Sinn des Todes”).  

 
В хода на историята на човечеството, основните символи се 
редуват така: пеперуда ���� малко дете ���� девойка с криле ���� 
младеж (Танатос) също с криле ���� съсухрена старица ���� 
мъртвец ���� скелет с коса и накрая ���� две кръстосани кости с 
череп. Накрая, след тази все по-обезчовечаваща поредица, вместо 
черепа с кръстосаните кости, беше посочен КРЪСТА С РОЗИТЕКРЪСТА С РОЗИТЕКРЪСТА С РОЗИТЕКРЪСТА С РОЗИТЕ 
като символ за преодоляването на смъртта.  

Д-р Димитър Димчев  
 
 
 
 

 
 

Кръста с розите – Фредерик Щьокли 
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