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ИЗДАВА СЕ ОТ АНТРОПОСОФСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
Антропософията е път на познание и себеразвитие, който обхваща сферите на философията и
науката, изкуството и социалния ред, предлага духовно-научни методи за развитие на истинско
осъзнаване на реалността, дава обективно обяснение за човешката и световна еволюция.
Основателят – д-р Рудолф Щайнер (1861 – 1925 г.) предоставя на всяка индивидуалност в пълна
свобода обективно да изследва и провери фактите, изнесени от него за видимия и невидимия свят.
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„И ОГЪН ГОСПОДЕН ПАДНА...”
Празникът на Св. Йоан е празник
на огъня. В миналото, по време на
лятното слънцестоене хората палели големи огньове на възвишенията и
това все още е така там, където хората отбелязват този празник. Горят се
мъртвите миналогодишни клони и това
може да се приеме като една картина,
която символизира освобождаването
ни от безполезните неща в нас и новото вдъхновение, което намира външен израз в издигащите се към небето
пламъци. Това е времето, когато земята е напълно издишала в космоса, за
разлика от коледното слънцестоене,
когато земята е напълно вдишала космическите сили. Това е една повратна
точка, сякаш самото слънце спира за
известно време, както подсказва и самата дума „слънце-стоене”.
Във великата повратна точка на
времената, когато Христос идва в света (пр.Хр./сл.Хр.), Йоан Кръстител има
задачата да подготви Неговото идване. Той самият се ражда малко преди
лятното слънцестоене през юни, шест
месеца преди да се роди Исус Христос
по времето на зимното слънцестоене.
Когато Йоан става на 28 години, той
започва да проповядва и да подготвя
хората за делата на Христос на земята. Йоан е силен човек и проповедите
му са толкова мощни, сякаш думите
му са огнени пламъци. Стотици хора
идват да го слушат и променят живота си, след като чуват думите му. При
кръщаването си хората имат прагово
изживяване и осъзнават духовния свят,
а също и собствените си слабости и падение от този духовен свят.
Така става, че според Евангелията, след кръщението те изповядват греховете си и така се отварят към новото,
което идва в света чрез Христос. При
Йоан идват всякакви хора, включително римски войници, а също и тези, които са отхвърлени от еврейското общество. Самият Исус е кръстен от Йоан,
но при неговото кръщение небето се
отваря и гласът на Бог Отец се чува,
след което започват божествените
дела, които Христос извършва за земята и човечеството.
Посланието на Йоан към хората е

Пийтър Батън

да се покаят или коренно да променят
мисленето и светогледа си. Той ги призовава да погледнат отвъд себе си и да
развият социална съвест, насърчава ги
да погледнат към явленията в света с
ново, живо разбиране, да преодолеят
предразсъдъците си и втвърдените си
мисли от миналото, и да се отворят
за новото и най-вече за променящото
се. А промяната в света е огромна. В
земната еволюция навлиза Христос
слънчевият дух, светлината на света.
Отношението към живота, което е било
правилно в миналото, вече не е подходящо. Новото трябва да се схване. Идването на Христос е утвърждаването
на индивидуалното съзнание и разбирането на собствената съдба и нейната
връзка с миналото и бъдещето. Христос говори за Йоан и за неговата връзка
с миналото и бъдещето. Той го нарича
най-великият от хората, които са родени от жена и казва, че той е всъщност
Илия, който е дошъл (Матей: 11 и 17)
През ІХ век пр. Хр. Илия застава
на планината Кармел сам срещу 450-те
пророка на Баал и 400-те пророка на
Ашера (3 Цаства: 18). Те били приготвили жертвено животно на своя олтар,
и Илия също приготвил жертвено животно на олтара на Господ. Жертвата
трябвало да се запали от огън идващ
от небето, а не от земен огън. Илия казал: „Призовете името на вашия бог, аз
пък ще призова името на Господа, моя
Бог. Оня Бог, който отговори чрез огън,
той е истинският Бог”.
Пророците изпълнявали цяла
сутрин и следобед своите церемонии,
придружавали ги с древни езически
екстатични ритуални танци, но нищо
не се случило. Тогава Илия приготвил
своето жертвено животно. Той го напоил с вода, излял вода и около олтара,
и като се помолил на Бог по време на
жертвоприношението, „огън Господен
падна и пояде неговото жертвоприношение, дърва, камъни и пръст и погълна водата, която беше в окопа”.
Огънят на Господ пада в отговор
на благоговейната молитва на онзи,
който стои сам и се моли с пълната сила на индивидуалната човешка
душа. Времето на старата форма на

екстатично жертвоприношение е отминало. Това е същият божествен огън,
който се спуска след повратната точка на времената върху учениците на
Петдесятница. Той прониква и думите
на Йоан, който подготвя хората за първото идване на Христос и сега пак той
подготвя душите на хората днес, за да
познаят етерния Христос. Душите днес
трябва да бъдат инспирирани от този
огън, който може да им даде сила, за да
противодействат на разрухата в света,
подклаждана от антиземния и подземния огън на противниковите сили.
На този празник ние можем да
приемем предизвикателството да променим посоката си, да се свържем с
времето в годишния цикъл, с големия
поток на времето, както и с времето,
свързано със собствената ни съдба, за
да познаем нуждите на нашата епоха и
да узреем достатъчно, за да изпълним
кармата си във връзка със световната
карма.
Превод от списание „Ню Вю”
Аз сме ние
във виещите се езици,
в песните, които ни възпяват
в пламъците.
Ние хвърляме поглед
на лицата
в светлина и в сянка,
наполовина тъмни като нашето.
Ние се заслушваме в
яркото пространство.
Ние сме там навън,
в нашето по-голямо себе,
смалени тук в по-малки тела,
тъмни кости.
Огънят скача нагоре:
спирала от искри,
които изчезват
в свещения дим,
спирала от думи,
които издигаме
в по-ясен сън,
в по-голямо сърце.
Ние сме събрани от
дъха, който ни сплита,
въздига и усилва,
от нас – в Аз.
Матю Бартън
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1914 ГОДИНА В ЖИВОТА НА РУДОЛФ ЩАЙНЕР
запитаме как тези личности навлизат в сферата на ВъзкръсПреди да пристъпя към обявената за днес тема, нека налия, ще установим един много интересен момент, който е
заедно да се включим в големия ритъм на годината, в тази общ за трите възкресения. Този общ момент е, че и трите инпред-Великденска седмица, когато ние и Земята като едно дивидуалности – с оглед на определено развитие през преживо същество заедно се подготвяме отново да изживеем дишните им инкарнации – навлизат в сферата на Възкръснапразника на Възкресението. Евангелията са съхранили раз- лия не по пътя на молитви, медитации или някакво душевно
каза за „чудото на Великден”, станало през последната сед- задълбочаване, а така да се каже, „по команда”. Командата
мица от земния живот на Спасителя, за пътя от „страдащия я дава Възкресителят. Следователно, тук Възкресението се
Исус” до „триумфиращия Христос”. Обикновено за „чудо” го- открива пред нас в своя войнствен, заповеднически, импеворим, когато се срещаме с някакво необяснимо за разума ративен характер.
И вижте сега колко естествена, близка е връзката межявление, когато имаме едно прекъсване на закономерностиду
императивния
характер на Възкресението и императивте във физическия свят. Всички ние вече сме минали през
ния
характер
на
цялата
Духовна наука, императивния харакедно „малко чудо” в живота си, преобърнало всичко, което
сме били до този момент: срещата с антропософията на Ру- тер на самия Рудолф Щайнер. Това не е императивът, който
заповядва, а нежният императив на
долф Щайнер. Ще ни помогне ли това
истината. Защото в определен момент
„малко чудо” да изживеем „голямото
мъдрецът, разполагащ с истината, не
чудо” на Възкресението и от слушатели
се уединява някъде в ъгъла на живота,
и читатели, да станем поне в малка стеа излиза на площада и става законодапен участници във Възкресението?
тел. Нека с това настроение, витаещо
Това не може да се получи с усилиоколо мъдреца-законодател, да напусята на обикновеното съзнание. Но ние
нем атмосферата на Великден и да се
бихме могли да направим една малка
пренесем в 1914 година.
стъпка като засилим нашия вътрешен
За разлика от предишния път, комедитативен живот в областта на три
гато
на миналогодишното Общо събраот дванадесетте сетива, за които говори
ние
се
опитах хронологично да прослеРудолф Щайнер.
дя кулминациите в живота на Рудолф
Има едни чудни думи в ЕвангелиЩайнер през 1913 г. – основаването
ето на Йоан, които съдържат в себе си
на Антропософското общество през
тези три сетива: „Аз съм Възкресението
февруари, премиерата на четвъртата
и живота...” Кои са тези три сетива и как
мистерийна драма и първото публичда се задълбочим в тях? – Тe са: 1. Азоно евритмично представление през
вото сетиво, 2. Мисловното сетиво и 3.
Рудолф Щайнер през 1914 г.
август, основополагащият камък на 1.
Жизненото сетиво.
Азовото сетиво, най-младото от всички, ни дава усе- Гьотеанум през септември, възвестяването на Петото Еванщането за цялост и неунищожимост на личното ни битие. гелие през октомври – сега реших да избегна този подход и
Всеки сам може да реши как да медитира върху него. Впро- да се спра на три отделни теми: 1. Опитът да раздвижим обчем то обхваща и способността за възприемане на чуждия раза на Рудолф Щайнер, 2. Голямата война 1914-1918, и 3.
аз. Колко беди и нещастия по света стават поради недораз- Отношението между Рудолф Щайнер и Хелмут фон Молтке.
Опитът да раздвижим образа на Рудолф Щайнер.
витост или липса на това сетиво?
Всеки от нас има някаква изградена представа за негоВ мисловното сетиво ние откриваме трайната човешка способност по своя воля да свързваме отделни по- вата личност и много антропософи се придържат към един
нятия и идеи, за да се издигаме до обективното познание на траен образ, който не търпи големи промени, и в това няма
света. И това, което бихме могли да постигнем в тази област нищо лошо. Но един такъв опит би ни позволил да осъщесте не друго, а оживотворяване на мисленето. В мисленето вим още по-дълбока връзка с индивидуалността на Рудолф
човек изживява целия драматизъм на смъртта и Възкресе- Щайнер. Защото правилното навлизане в антропософията е
ниетo. В мисленето той може или да умре, или да възкръсне. интимно свързано със сближаването ни със самия Рудолф
И накрая, пренасяйки се в загадъчното жизнено се- Щайнер. Ние трябва да се сближим с него и никой от нас не
тиво, задачата ни е да проумеем, че то има отношение би могъл да каже: „Eто, аз вече съм достатъчно близък с
не само към осъзнаването ни като живи същества, но и тази личност”. Разбира се, едно такова раздвижване на обкъм цялата жизнена сфера , в която Христос навлиза след раза крие рискове, защото човек лесно може да изпадне в
заблуждение, в повърхностни оценки на хора, които са вижВъзкресението.
И ако продължим нататък с темата за Възкресението и дали или виждат Щайнер по един или друг начин, но във всеси припомним трите възкресения в Новия Завет, извършени ки случай това е риск, който заслужава да бъде направен.
Как да започнем „раздвижването” на този близък нам
с дъщерята на Яир, със сина на вдовицата и с Лазар – и се
Скъпи приятели,
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човек, чието бледо лице виждаме тук на портрета? – Висок след като дори днес враговете на антропософията намират
1.75... „една смесица между нежност и безразсъдна смелост, пари и издават луксозни томове, в които го обвиняват в плачовек, който беше в състояние да въздействува не само вър- гиатство, расизъм и в какво ли не?
ху другите, но и върху себе си”
Вие помните и нападките срещу него още приживе –
Нека отново да се върнем към този нежен императи- когато в теософските среди умишлено се разпространява
вен характер на неговата личност, който се проявява и в твърдението, че е йезуит – и това го принуждава да изнесе
началото на 1914 г. при напредващия строеж на първия Гьо- известната си „биографична лекция”, в която разказва в третеанум. Тогава в Дорнах идват първите заселници, появяват то лице за своя произход, за детството си и т.н.
се първите къщи, първите улици, сградата расте. И Рудолф
Особено често е бил вземан и за актьор. И в потвържЩайнер е този, който осъществява цялата работа, цялото дение на това, чуйте една случка от 1 август 1914 г., която
сътрудничество между дарители, инвеститори, архитекти, съвсем накратко ще предам, преди да премина към темата
инженери, художници, строители, зидари, електротехници, за Голямата война – през онези години никой не е говорил
дърводелци, служители, чиновници.
за „Първата световна война” – и тук преходът идва напълно
Ако си припомним образа на Хиестествено, защото на 1 август е обярам от „Легендата за Храма”, който с
вена мобилизацията и Германия влиза
тайнствения знак ТАО успява да събевъв войната. И така, на 1 август и поре всички работници на Соломоновия
точно на 31 юли Щайнер заедно с Мари
храм, лесно е да направим връзката
Щайнер и още двама или трима техни
между този стар Хирам и тук един нов
приятели, посещават Байройт, за да
Хирам, който, разполагайки със собстчуят изпълнението на Вагнеровия „Парвена мъдрост, „мъдрост от човека” – Ансифал”. Навсякъде военно присъствие:
тропос София, успява да задвижи цялапостове, полиция на всяко кръстовище,
та работа по строежа на един друг храм,
гарите препълнени, суматоха. Веднага
първия Гьотеанум. Новият Хирам е само
след представлението групата тръгва
един от многото образи на „многоликия
с един открит автомобил от Байройт за
Щайнер”. Нека да назовем само няколко
Базел. Между другото, и това е също поот тях, въпреки че те идват от въобраказателно, изпълнителят на Парсифал е
жението на хора, които стоят далеч от
известният тенор Кирхов. И какво става
антропософията.
с този Кирхоф, млад, 28 годишен човек?
Докато е бил съвсем малък – за мен
– От финалната сцена на „Парсифал” –
беше интересно да науча това – той чеснаправо в казармата и на другия ден – в
то е бил смятан за осиновено еврейско
окопите! Вижте какви времена! – Между
Хелмут фон Молтке
дете. Защо ли? – Между другото, тези
другото, пътниците са облечени в наняколко образа или сравнения, идващи от негови съвремен- бързо закупени дрехи, понеже не са очаквали мобилизация
ници, нямат нищо общо помежду си, но тъкмо поради това и обявяване на война, купуват набързо дрехи, обличат се как
ни позволяват да правим неочаквани връзки между тях.
да е, и пристигат на германско-швейцарската граница. Там
В по-младите си години например, той често е бил оп- – усложнения. Митничарите виждат австрийския паспорт на
риличаван на анархист, и преди 2-3 броя нашият Антропо- Щайнер и заявяват: „Не може, тук има нещо съмнително, авсофски вестник разказа случка, в която един посетител на стриец, война, мобилизация...” – И тогава Щайнер, не знаем
Гьотеанума го пита за неговите политически предпочитания какво се е излъчвало от него в този момент, какъв актьорски
и той директно разкрива симпатиите си към анархизма. „По- израз е имал, но когато вече лично го питат „Кой сте? Откъде
малко държава, повече индивидуалност.” И така – анар- идвате?” Щайнер отговаря: „От представлението в Байройт”.
хист! – Човекът, който няколко години по-късно, през 1919, И тогава митничарят казва: „А, ясно, значи това са вашите
ще предложи на европейското човечество спасителния – и оперни костюми. Моля заповядайте, минавайте”.
трагично подминат – възглед за „троичното устройство на
Виждате колко различен е изглеждал той в очите на
социалния организъм”.
своите съвременници. Разбира се, това са впечатления на
Близко до ума е, че през онези години, от 1914 до 1917, хора, които не са разпознали в негово лице посветения, и
Щайнер е бил вземан и за болшевик. Болшевик чиста про- ако ние претендираме, че сме го разпознали, тогава обраба, как иначе, след като води с такава страст, почти безплат- зите следва да са съвсем други – въпрос на индивидуална
но, образователни семинари в Берлин пред работници, пред работа, която също подлежи на споделяне в нашите среди.
пролетариата. Как да не е болшевик?
„Голямата война”
Един пътуващ пастор е друг образ, който мнозина
Тази година се навършват 100 години от нейното начадействително са имали за Рудолф Щайнер. Пътуващ пасло, безброй лъжи, неистини и спекулации ще се изговорят
тор, със строго изражение на лицето и черен редингот...
за Първата световна война. Но поне ние, в нашето малко
Съмнителен окултист – друг образ. Нестандартен маантропософско братство, би трябвало да отделим време, за
сон – следващ образ. Между другото, простете за израза, но
да споделим някои от нещата, които посветеният е казал във
мнозина са го смятали и за чист шарлатанин. Чудно ли е,

бр.43/Йоановден 2014

Антропософски вести

5

връзка с на тази война.
помните това хубаво определение, това огнище на разруше„Историята на Голямата война” казва Щайнер „никога не ние трябва да съществува, защото в него става утвърждаможе да бъде написана по друг начин, освен окултно”. Няма ването на аза. Само че човекът има моралното задължение
екзотерична и вярна история на Първата световна война. И да го държи затворено вътре в себе си; то не бива да излиза
когато Щайнер – забележете, че той не взема ничия страна вън от него, защото когато излезе вън от човека, то вече не
– се опитва да подскаже откъде идват същинските причини, служи за утвърждаването на аза, а служи за разрушаването
той се връща цели десет века назад. Той се връща до ІХ на света. В същата лекция Щайнер произнася и забележивек, когато по неговите думи около Средна Европа, място- телните думи, които просто ни отварят очите – „яростта
то, където трябва да се развие аза в пълната си сила, се срещу материята.” Тази ярост срещу материята, тази
затяга „един враждебен обръч”, който притиска отвсякъде ярост да се унищожава материалното, независимо от негосърцето на Средна Европа. Когато си представим Голямата вите културни стойности, минало и т.н., тази ярост срещу мавойна и как един единствен народ стои в сърцето на Европа, терията , като една експлозия, порази народите на Средна
а срещу него от всички страни настъпЕвропа.
ват французи, англичани, руснаци, аме„Само 40 души в целия свят желаят
риканци, италианци, румънци, сенегалвойната.” Думите са на Щайнер. „Само
ци, канадци, пакистанци, индийци – така
40 души от 5 страни” – и той ги изброе било в действителност – не може да
ява; братята сърби са една от тези
не се замислим, че тук има нещо скалъстрани – желаят войната, „но прекалено
пено, нередно. Не може един народ да
малко хора в света са тези, които не жебъде толкова зъл, сатанизиран и толколаят войната!”. Разбирате ли – 40 души
ва обвиняван, че около него да бъдат
искат войната, но прекалено малко са
струпани в обръч силите на целия остези, които не са обхванати от страха
танал свят.
и ужаса, и които не желаят войната.
Когато Щайнер се опитва да накара
Повечето хора копнеят за войната, и
своите слушатели да вникнат в произтук стигаме до другата, дълбоко езотехода на войната, той посочва едно осрична страна на нещата, която може да
новно разграничение между Запада
се открие само на един посветен: „Дуи Изтока. Голямата война не възниква
ховния свят е благодарен за жертвите,
в Изтока, а в Запада, и основната харакблагодарен е за насилствената смърт,
теристика, която прави Щайнер, основкоято го зарежда с неизразходваната
ното противопоставяне между Запада и
сила на техните етерни тела...”
Изтока се свежда до това, че в Изтока,
До Голямата война се стига и пораспоред думите му, цари едно настрое- Хелмут фон Молтке, юли 1914 г. ди това, че – както казва Щайнер – воние на радост от живота, докато Задещите фигури в политическите елити
падът, със своя безнадежден материалистичен светоглед, е на воюващите държави са с „помрачено съзнание.” Това
обхванат от страх. Вземете първата лекция от цикъла „Ан- особено важи за германците. Кайзерът, Лудендорф – с потропософията като космософия” и ще видите как там целия мрачено съзнание. За сметка на това, в англосаксонските
Запад, цялата духовна история на Запада, цялото духовно масонски среди ясно съзнават какво става и какво предстои.
състояние на Запада в тези 100-200 години преди Голямата Помраченото съзнание на немския политически елит, като
война, атмосферата е такава, че цялото западно човечество цяло, обяснява и слабата, безотговорна външна политика
е обхванато от страх. Когато човек прекъсне връзката с ду- в онези години, за разлика от много добре балансираната
ховния свят и сметне, че с края на живота настъпва и краят външна политика на Англия.
на света, той започва да живее в страх. Но страхът има
И понеже стана дума за англосаксонското масонство,
тази особеност, че нараствайки, той се превръща в ужас. Ко- позволете ми едно малко отклонение, един малък въпрос.
гато човек се страхува от нещо, обикновено той се скрива. Има ли връзка между създаването на Федералния резерв
Той се скрива и притихва в ъгъла, може да назове обекта, в САЩ през есента на 1913 г. и организирането на Голямакойто причинява страха. Но когато този страх започне да та война? Точно така: Федерералният резерв – една частна
расте, човек вече губи понятията, той не знае откъде идва корпорация, независеща от правителството – е организатострахът, не може да го обективира. Ето защо страхът, в него- рът на войната. И какво наблюдаваме днес, 100 години повия максимален размер, е свързан не със свиване в ъгъла, а късно – нима Федералният резерв не се опитва да отвори
страхът, вече като ужас, прераства в една неовладяна дви- свой „филиал” в Киев?
гателна възбуда и стремеж към разрушение. Когато човек е
Но да върнем към 1914. Ако обърнем поглед към друзатиснат от този страх, който е прераснал в ужас, той не стои гата военна сила, Русия, ще видим че там императорскиспокойно, а започва да разрушава безогледно всичко, което ят двор е под силното влияние на Распутин, т.е. и там, на
вижда около себе си. И точно този феномен на разрушение- Изток, въпреки несъмнените свръхсетивни способности на
то се проявява в Голямата война.
този „главен съветник” – знаете, че той предсказва точния
От друга страна, това „огнище на разрушение”, вие ден и час на смъртта си, както и екзекуцията на цялото им-
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ператорско семейство – не можем да кажем, че решенията спущайки се, обхваща германците, обединява ги, и в тези
се вземат в ясно съзнание.
периоди народът прави решителни крачки в духовното си
И така, навън в света на мая виждаме разрушение, развитие. Това са годините, когато Ешенбах създава епоса
съсипани семейства, насилствена смърт на млади хора – „Парсифал”, а по-късно – годините на Гьоте, Шилер, Фихте.
в края на войната средната възраст на фронтоваците е 19
Но след всеки 100 години духът се оттегля и тук долу
години! Но какво вижда посветеният, когато вниква в непо- стават поразиите... Ето защо Маргарет Тачър беше много
средствения повод за войната?
точна, когато, борейки се срещу обединението на двете ГерВсички знаем за атентата в Сараево през юни 1914. мании, изрече следното: „Германците може да са много коМежду другото, този атентат е един голям куриоз, и ако ректни, почтени, добри, надеждни хора. Обаче когато минат
не беше свързан с жертви, той би изглеждал комично. Вие 100 години, нещо става и те хващат ножовете.”
знаете, че първоначално стрелецът не успява да нарани
Една друга особеност на немския народностен дух е,
престолонаследника Франц Фердинанд. Той стреля, оръжи- че след години той ще заприлича по нещо на циганите и на
ето му засича, и той отива през няколко пресечки, и започва евреите, които нямат своя държава, нямат своя територия,
да пие на тротоара пред една кръчма. В това време Франц обаче са навсякъде по света. Така че германците ще се
Фердинанд отива до резиденцията си и после се връща с разпръснат по света, за да могат да работят за развитиекаляската, за да посети този човек от неговото обкръжение, то на човечеството. Наскоро чух от нашата приятелка д-р
който е пострадал при атентата. И по улиците на Сараево Златозара Дечева – не зная тя ли си го измисли, или го е
нещо се обърква, файтонът или каляската се връща, и то чула отнякъде – „че във всяко семейство трябва да има един
на заден ход, представете си куриоза –
германец”. Тези нейни думи ме развесевръща се на заден ход и застава точно
лиха по някакъв начин, и аз наистина
пред атентатора!. Е, как няма сега той
съжалявам, че в нашите среди, в нашеда гръмне? Ще гръмне, разбира се. Но
то младо Антропософско братство в мотази ли е причината за Голямата война,
мента няма нито един германец – Улрих
че файтонът се върнал на заден ход
Боес не е в момента тук – но все пак,
и застанал там? – Това виждаме ние,
скъпи приятели, има нещо вярно в това:
това четем във вестниците и в интернет
едно Антропософско общество по све– новото лице на мая. Но какво вижда
та, в което няма германец, или холанпосветеният? „Аз бях много изненадан,
дец, е като детска градина без учителка.
когато проследих съдбата на Франц
Оставяйки шегата настрана, нека
Фердинанд. Защото, преминавайки
да си припомним основната характев духовния свят, индивидуалностристика, която Щайнер дава за немския
та на Франц Фердинанд се превърна
народностен дух: „От 1879 г. той има
в огромна космическа сила. И тази
мисията да проправи пътя на Христокосмическа сила беше от такова есвия импулс в епохата на Съзнателната
тество, че тя събра около себе си
душа.”
като един кристализационен център
И един от неговите забележителни
целия страх и целия ужас на западнопредставители през тези години – сега
то човечество.” – И когато в опредепреминавам към третата тема: индивилен момент индивидуалността на Франц
дуалността на
Елиза и Хелмут фон Молтке
Фердинанд, вероятно в съдружие с още
Хелмут фон Молтке.
много други сили и йерархии, освобождава този ужас горе,
Когато говорим за Хелмут фон Молтке, следва да иматой се разтоварва като един ужас долу в събитията на Голя- ме предвид не самия шеф на Генералния щаб, а троичната
мата война.
свързаност, троичната констелация между Рудолф Щайнер,
Какъв е отговорът на Рудолф Щайнер в хода на война- Хелмут фон Молтке и съпругата на Хелмут фон Молтке –
та? – По време на строежа на първия Гьотеанум, от Елзас се Елиза. Защото единствено тази констелация позволява на
чува непрекъснато оръдейна канонада, но сградата продъл- Рудолф Щайнер, след смъртта на Хелмут фон Молтке, да
жава да расте... И първия отговор, основното в поведението извлича от духовния свят така наречените „post mortem
на Щайнер е, както казах, че той не взема страна. Щайнер съобщения”, които осветляват истинските причините за
не говори за вина на народите; не обвинява нито англичани, Голямата война и очертават по-нататъшния път на Европа .
нито французи, нито американци. Той разяснява. Той харакФамилията фон Молтке има много представители, това
теризира отделните духове на европейските народи, и най- е една стара, аристократична, милитаристична немска фавече, след избухването на войната, започва да говори за милия. Има трима души, които носят същото име – Хелмут
немския народностен дух. Този е всъщност отговорът на фон Молтке. Първият Хелмут, или така нареченият „СтариЩайнер. Чрез това, което разкрива за немския народностен ят Молтке” води военните действия през Френско-Пруската
дух, той косвено обяснява Голямата война.
война. Племенникът на фон Молтке е този Хелмут, за който
Щайнер описва една ритмично „спускане” и „издига- става дума сега. Има и един трети Хелмут фон Молтке – вине” на този народностен дух, който ту се спуща надолу и жте само как работи семейната карма – който по време на
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Втората световна война, като офицер от Вермахта, е екзекутиран поради участие в атентат срещу Хитлер.
Да се върнем към същинския фон Молтке, същински в
смисъла на тази троична констелация. Той е 13 години повъзрастен от Щайнер, много близък приятел с бъдещия кайзер Вилхелм ІІ и благодарение на своята съпруга Елиза, от
1904 г. става окултен ученик на Щайнер. И сега, въпросът
е дали Молтке „забелязва” Щайнер, или Щайнер забелязва
Молтке. „Още през 1879” – да не пропускаме посочената година!... „тази личност имаше идеи, които съдържат ядрото
на бъдещия антропософски мироглед”. Разбира се, не можем да знаем подробности за обучението, през което Хелмут фон Молтке е минал, не можем да знаем подробности за
неговите разговори с посветения. Но същественото, скъпи
приятели е, че благодарение на Рудолф Щайнер, Хелмут
фон Молтке стига до своята предишна инкарнация в ІХ век,
когато се затяга този враждебен обръч около сърцето на Европа. И тази предишна инкарнация на Хелмут фон Молтке
ние имаме в лицето на папа Николай І, който заедно със
своя най-близък съветник и приятел Анастасий Библиотекар
всъщност спасява сърцето на Европа. Как?
През ІХ век две опасности надвисват над Европа. От
Запад, чрез келтите, напират стихийните откровения от
етерния свят, но човешката душа още не е подготвена за
тях... опасността от „преждевременно познание”. Но душата
на средноевропееца е застрашена и от Изток, където се заражда един мистицизъм, един мрачен култ, който е враждебен на познанието... „Преждевременно познание” от едната
страна и „отвращението от познание” от другата страна. И
това, което папа Николай І прави, е че той отблъсква тези
две заплахи и въвежда догмата на вярата. В нея душата
на средноевропееца намира своето убежище. От този момент започва и разделението между Изтока и Запада.
През ХХ век Хелмут фон Молтке, прероденият папа Николай, има до себе си следващата инкарнация на Анастасий
Библиотекар, и това е съпругата му Елиза. Сега задачата му
вече е не да раздели Запада и Изтока, а да ги свърже чрез
антропософията. Естествено, това не става чрез „антропософски” средства. Молтке не забравя думите на Щайнер:
„От Вашите страдания, от Вашите мисловни форми,
а не от победите на фронта зависи бъдещата мисия
на немския народ”. А тази мисия, нека да го повторим, е
да бъде проправен пътя на Христовия импулс в епохата на
Съзнателната душа. Като шеф на Генералния щаб той е
против война с Русия, планира само локални и краткотрайни
военните действия с крайна цел – сключване на примирие!
Многозначително е и самото кодово име, което той дава на
немския военно-временен план: „Михаил”. Да няма война
между германци и руснаци – това се крие зад името „Михаил”. Защото Молтке отдавна е вникнал в комерсиалния
дух на англосаксонските елити, в основната цел на Америка,
която иска не просто да унищожи икономически Европа, а
както казва Щайнер, да унищожи дори „спомена за Европа”,
отдавна е вникнал и в злоупотребата с руския народ, който
носи зародиша на Духът-Себе. Но за масонските среди няма
по-голям ужас от сближаването между германци и руснаци!
Не случайно политиците го свалят от неговия пост и той уми-
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ра през 1916 г., без да дочака края на войната.
Какво е мястото на третия участник в троичната констелация, на Елиза фон Молтке? Тя е близка приятелка на
Мари фон Щайнер и благодарение на тяхното приятелство,
самият Хелмут фон Молтке влиза в приятелски връзки с Рудолф Щайнер. Първоначално, на млади години, Елиза фон
Молтке се увлича от спиритизма, но чувайки една лекция от
Щайнер, именно върху спиритизма тя приключва с този свой
интереси и става негова езотерична ученичка. И как технически е функционирала тази троична констелация?
След смъртта на Хелмут фон Молтке, Щайнер дава на
Елиза определени текстове от Духовната наука – изречения,
пасажи, медитации, и установява: ако тя мисли правилно
върху текстовете, тогава възприемателната способност на
екскарнираната душа – Хелмут – се увеличава по такъв начин, че посветеният – Рудолф Щайнер – разширява своето
познание за духовния свят. Правилно мислене, отговор отгоре, разширено познание долу. Забележете – не превъзнасяне, не медитиране, а мислене! Тук виждаме и по-висшия
смисъл на ученичеството – когато протича правилно, то издига не само ученика, но и учителя.
Една от последните инспирации, които посветеният получава от екскарнираната душа на Молтке е следната: „Голямата война е кармата на материализма... Целият материализъм на Европа е само един епизод... През ІХ век
ние (т.е. папа Николай І) изтласкахме на Изток това, което не беше нужно на Европа... Но то продължи да живее
в душите на източно-европейците... И в определен момент то ще се откъсне от хората и като един ауричен
облак ще поеме от Изток на Запад, ще добие конкретни
форми, и ще доведе до непосредственото познание, че
щастието не може да бъде търсено на Земята”
И сега, скъпи приятели, дали част от нас, „източно-европейците”, не се носи от Изток на Запад в този ауричен
облак? И ако е така, не можем ли ние, като личности, като
членове на Антропософското общество, да се пробудим в
този облак ? Да се пробудим – не само в главите, но и в
нашите действия. Защото, къде започва пробуждането, животът на „Душа човешка”? „Menschen-Seele, du lebest in den
Gliedern!” – „Душа човешка, ти живееш в крайниците”...
Ако преведем тази ужасна дума „крайници” на наш сърдечен
език, ако премахнем анатомичния нюанс в нея, ние веднага
стигаме до ръцете, с които имаме да вършим нашите дела
на Земята, веднага стигаме до волята. Така че накрая пожеланието, което сами можем да си отправим, а и да приведем
в действие, е да се пробудим в нашата воля, в нашите крайници. Да изпитаме радостта, мускулната радост от работата
с другите – не само с тези, които харесваме, но и с онези,
които не искаме нито да чуем, нито видим!... Да работим с
волята, с ръцете... в пълно съгласие с думите от Гьотевия
„Фауст”, според който:
„На Духа са хиляди ръце потребни,
за да изпълни той задачите си земни!”
Димитър Димчев,

6 април 2014 г. София
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„ТОЛКОВА НЕПОНЯТНА...”
Преди 100 години избухна Първата световна война, наричана тогава
„Голямата война”. Тя задмина всичко, което хората са знаели за войната
от историческите книги. Това беше
първата война, в която човекът се биеше срещу машините, в която химически
отровен газ се разпръскваше с поривите на вятъра срещу врага, в която войниците не чуваха и не виждаха попаденията от залповете на своите оръдия.
Тя беше първата война, водена във
въздуха и под водата.
Още през 1887 г. Фридрих Енгелс
предрече, че след време опустошенията от 30-годишната война (1618 – 1648
г.) ще обхванат целия континент, а Хелмут фон Молтке пророчески видя една
нова 30-годишна война, сякаш имаше

пред погледа си времето от 1914 до
1945.
Толкова непонятна беше тази война, толкова непонятно беше въодушевлението в градовете на Европа, особено всред образованото население.
Аз не тъгувам за загиналите войници,
Aз вече съм умрял с тях;
Аз съм този, който е стрелял,
Аз съм този, който е загинал,
Аз съм този, който плаче за мъртвите.
Кристиан Моргенщерн

„Най-после война!” – написа големия художник Август Маке, загинал
на 27 години още в първите сражения

през 1914 г. Какво свидетелство за
една цяла, изпразнена от смисъл епоха!
„Никога повече война!” – е световният лозунг, кредото на всяко следвоенно поколение. Само че мирът е
нещо много повече от отсъствието
на война. Днешните деца вече нямат
дядовци и баби, свидетели на тогавашните събития. Всъщност те вече не са
„следвоенно поколение”.
Ще могат ли днес предизвикателствата на световния глад, противопоставянето между Севера и Юга, както
и помирението между религиите да ги
превърнат в първото мирно поколение
на света?
Волфганг Хелд,
„Das Goetheanum” , 1/2014

ОСВОБОЖДАВАЩИ КОРЕНИ
КЪМ ТЕМАТА НА ГОДИНАТА

„Азът познава себе си” е изненадващо мото, което не е лесно да
се разбере. То изразява дейност. То
отразява идентичността на антропософията, на Антропософското общество
и всъщност – на всяка работа, инспирирана от антропософията.
Дейността, познавателната дейност, дейността, която води до познаването на аза като истинското
същество на едно духовно движение,
на едно общество и на разнообразни
инициативи в целия свят. Не е лесно
да сесхване това себепознание като
обединяваща задача на изследователи, преподаватели и хора, които поемат отговорност и които са свързани в
целия свят чрез активната си духовна
практика, т.е. като мотива на Училището за духовна наука.
Но това не е всичко. Не описва ли
тази енигматична фраза това, което ни
прави хора, човечество? Да разбираш
себе си и да можеш да действаш в света от това разбиране; да бъдеш разбиран и да намериш смисъл в своите
собствени действия и в действията на
другите – това е едно желание, което
става все по-осъзнато и настойчиво у
нас днес.
И отново това мото ще бъде в центъра на Антропософското общество и

живота в него през 2014/2015 г. като основополагащ камък за утвърждаването
на света, точно както през изтеклата
година мотото беше утвърждаването
на основополагащия камък.

„Азът познава себе си“ - Печат към
четвъртата мистерийна драма на Р.
Щайнер „Пробуждането на душите“
Преди сто години Рудолф Щайнер полага в земята основния камък за
Гьотеанума – домът, където се водеше
борбата за познанието на човека, за
развиването на активност в света на
познанието. Утвърждаването на света
в един още по-сложен свят от въпроси,

несигурност и създадени от човека катастрофи се нуждае от силни духовни
и междуличностни корени. Както медитативната практика на себепознанието
и познанието за света, тези освобождаващи корени са живото сърце на цялата антропософска работа. Те свързват
хората с различните им професии,
интереси и ориентации, те хвърлят мостове между континенти и контрасти.
Годишният отчет дава един поглед към
този ангажимент и говори за доверие в
непрекъснатото развитие на тези усилия.
Бодо фон Плато,
За Ръководството при Гьотеанума
„Каква е тази дейност, чрез която
човек опознава аза? Отговорът на този
въпрос може да се намери в съчиненията на Рудолф Щайнер, не на последно
място в „Истина и познание“ и „Философия на свободата“... За да стигнем
до едно живо изживяване на аза, трябва да се подвготвим да вървим твърдо
по пътя на мисленето за мисленето и
зад мисленето. Само тогава ще можем
да отговорим на световните въпроси от
една разбрана морална интуиция...“
Мариете ван Реес Велинга
Антропософи уърлдуайд, 4/14
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ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
НА АНТРОПОСОФСКОТО ОБЩЕСТВО
И ГЬОТЕАНУМА
Сергей Прокофиев

Когато през 2001 г. бях назначен
за член на Ръководството на Единното
антропософско общество в Гьотеанума
и на Ръководството на Училището за
духовна наука, аз се съгласих най-вече от желание да работя интензивно,
също и в тази среда, с петте антропософски теми, с които активно се бях
занимавал дотогава по различни начини. Защото тогава, както и сега, и
особено в бъдеще, ми се струваше, че
те са неразделна част от задачите на
Гьотеанума, доколкото той иска да се
развива по-нататък в смисъла, в който
всъщност Рудолф Щайнер се е надявал и възнамерявал – и така наистина
да стане едно място на Новите мистерии. Тези теми са:
• Развиване на връзката ни с Рудолф
Щайнер
• Задълбочаване на антропософското
съдържание и особено на антропософската Христология
• Работа към все по-пълно разбиране
на Коледното събрание от 1923/1924
г. като основата за Новите мистерии
• Разгръщане на езотеричния характер на Антропософското общество
(което често се бърка с езотеричния
характер на Първи клас), защото

основаването на Единното антропософско общество е бил езотеричен
акт в най-висша степен. На Коледното събрание Рудолф Щайнер създава специален орган за развиване на
този уникален езотеричен характер
на Обществото и взаимния обмен
между неговите членове: „Какво става в Антропософското общество? Новини за членовете”
• Засилване ефективността на Първи
клас в Училището за духовна наука
чрез работа към познание и по-нататъшно развитие на Общата антропософска секция като място за духовно
изследване
В началото на моята дейност в Ръководството се надявах, че ще мога да
работя в Гьотеанума чрез тези пет теми
и да ги задълбоча до такава степен, че
оттам те да могат да светят в антропософския свят и да дават ориентация,
насърчение и ентусиазъм на общността от антропософи в целия свят. И от
световната мрежа антропософски клонове и групи в Училището за духовна
наука по-нататъшното развитие на тези
пет теми би могло да засвети обратно
към центъра в Дорнах, за да го подкрепи, оживи, и инспирира непрекъснато
по-нататъшната работа в този дух.
След десетте ми години дейност
обаче трябва да кажа: Аз не можах
да постигна тази цел. Нито веднъж
не успях да въведа началните стъпки към тази цел в Гьотеанума в една
устойчива форма. По същия начин,
през втората година от моята дейност

в Ръководството опитът ми да основа
Христологична секция в Гьотеанума
не срещна положителен отзвук. Днес,
множеството разнообразни интереси
на това място водят в други посоки.
Също така, през десетте ми години в
Колегиума на Училището за духовна
наука не се състоя обща дискусия във
връзка с темите в моите книги, свързани с антропософията и Училището за
духовна наука.
Въпреки това аз оставам, както и
досега, с убеждението, че само реализирането на тази петкратна задача,
която принадлежи на Антропософското общество, на Училището за духовна наука и на Гьотеанума като техен
център, може да им помогне да станат
това, което духовният свят в смисъла
на Духа на времето очаква от тях.
Това усилие не е свързано
само с моята дейност като член на
Ръководството. Първата ми антропософска книга, както и голямата част от
лекциите ми и публикациите през тези
години, бяха посветени на тази цел.
Затова се надявам, че набелязаната тук цел в бъдеще ще бъде реализирана в Гьотеанума. И се надявам,
че по пътя на нейното осъществяване
публикуваните ми работи ще окажат
задълбочаващо и подкрепящо въздействие на всички, които ще се стремят в тази посока.
Въведение към брошурата „Книгите на Сергей Прокофиев: 33 години дейност като антропософски
автор. Обзор.” Дорнах, 2014 г.

„Антропософията има за задача да насърчава такова разбиране за Мистерията на Голгота, което съответства
на Духа на нашата епоха. Хората често говорят за антропософията сякаш тя противоречи на християнството. Но ако
човек наистина приеме в себе си духа на антропософията, ще видите, че тя отново ще отвори ушите, сърцата и душите
на хората за Христовата мистерия. Антропософията иска съдбата й да бъде едно цяло със съдбата на християнството.
Затова е необходимо хората днес да се обърнат към познанието, което ще ги отведе към светлината съдържаща живия
Христос, който живее сега и ще живее в бъдеще и завинаги сред хората, защото Той беше някога техен Бог, но сега стана
техен Божествен брат... Чрез антропософията ние ще търсим пътя към живия Христос, разбирайки, че първата Мистерия
на Петдесятница може да се възроди у всеки антропософ и че с познанието за самия Христос в сърцето му, той ще се
почувства вътрешно стоплен и озарен от огнените езици на едно християнско разбиране за света.
Нека нашият път към духовното чрез антропософията да бъде едновременно и пътя към Христос чрез Духа.“
Рудолф Щайнер, 17 май, 1923 г., Осло, GA 226
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НЯМА УСПЕШНИ И НЕУСПЕШНИ ЧОВЕШКИ СЪДБИ
Духовните сили в биографията

Гудрун Буркхард е родена в Бразилия, но има германски корени. Баща й емигрира след Първата световна война от Берлин в Бразилия.
Тя е антропософски лекар, арттерапевт и автор книгите „Вземи живота си в своите ръце: Мотивите в твоя живот и тяхното значение” (бестселър, преведен на
12 езика), „Животът продължава”, „Ключови въпроси към биографията”, „Мъжът и жената” и „Свободата в третата възраст”.
Гудрун Букхард участва в изграждането на първата антропософска клиника в Южна
Америка. Ръководи няколко групи за работа с биография и социална терапия в Германия,
Швейцария, Испания, Португалия, Англия и САЩ. Взема участие и в основаването на първото валдорфско училище в Бразилия. Активно се занимава с евритмия.
Днес тя е на 83 години, живее във Флорианополис, южна Бразилия и все още работи с
групи по биография и продължава да пише, помагайки на хората да осъзнаят, че
„Азът пише нашата биография“.
Целта на живота си авторката определя като принос
към общочовешкото постижение за развитие на
Свободата и Любовта на Земята. За нея е важно да
доведе читателите си до решението да преживеят живота
си уверено и храбро. Тя се надява, че също като нея ще изпитат благодарност към висшите духовни същества, които
постоянно подаряват на всеки човек нови творчески сили.
В двете си книги тя обобщава дългогодишния си опит в ръководенето на семинари по биография и курсове за живота
след смъртта. Изяснявайки намерението си да сподели своя
опит, Г. Буркхард цитира следните редове от Рудолф Щайнер: „Древните думи стоящи върху един от гръцките
мистерийни храмове „Познай себе си!”, преминават през
човечеството като призив към най-задълбочено човешко мислене. Те са една от най-великите истини, но с тях
се случва онова, което се случва и с всички големи истини: когато са правилно разбрани, те означават нещо
мощно, нещо универсално. Но те могат много лесно да
бъдат разбрани неправилно. Особено тези думи. В първоначалния си смисъл това изречение никога не е означавало, че човекът трябва да наблюдава ежедневния си аз,
както и това, че човекът може да намери в самия себе
си съдържанието на цялото знание. Правилно разбрани,
тези думи са призив към познание на висшия аз. Затова
себепознанието, ако то е правилно разбрано, означава
себеразвитие.”
Себеразвитието, според Г. Буркхард, би могло да започне с опита да се самооопределим като планетен тип или да
открием онзи тон в душата си, който е съзвучен с душите на
хората от същия планетен тип. Това значи да открием планетата, оказала най-силно влияние върху нашата биография. Тези тонове зазвучават най-вече през седемте години
между 14 и 21, когато азът с лекота преобразява астралното тяло. В душата на всеки човек звучат и седемте тона, но
един от тях преобладава и подсказва кой е планетарният
тип. Останалите критерии за такова самоопределяне също
са дадени в книгата „Животът продължава”, но тук ще
разгледам най-общите очертания на тези седем типа.

Сатурновите хора са уверени в себе си, обърнати
навътре и развиващи голяма вътрешна активност. Външно
те изглеждат дистанцирани и хладни. В делата си са търпеливи, отговорни и понякога педантични. Винаги са наясно
с целта и мотивите си. Мисленето им е задълбочено и има
изследователски характер. Сатурн дава спомена за това, че
човекът е духовно същество и че преди да се роди, е взел
определени решения. В гръцката митология този планетен
тип е представен от бог Хронос. За тях темата за смъртта и
възкресението е много важна. От сатурновите хора можем
да се научим на търпение и правилна формулировка на
проблемите. Рудолф Щайнер посочва Фридрих Шилер като
представител на този планетен тип.
Юпитеровите хора имат царствена външност и
приветлив характер. Външният им вид е в съответствие с
вътрешния им свят. Това са спокойни, интелигентни хора,
способни на проникновено разбиране и справедливост. При
тях доминира концептуалното мислене. Юпитеровите хора
бързо повдигат нивото на творческото мислене и гениалните
идеи, водещи ги към многобройни възможности. Аристотел
е развил този модел на мислене, който може да се нарече
наблюдаваща сила на съждението. В чувствата си Юпитер
е открит. Душата му е лъчиста и радостна, цялата дъга се
отразява в нея. Той е там, където възникват цветовете – в
средата между светлината и тъмнината. Неговото разбиране за това, което се случва в душата на другия човек, му
дава възможност да установи много връзки. Юпитеровите
хора действат стратегически и организирано. Те притежават
вроден дар за ръководство на социални общности, умеят да
поставят хората в най-подходящата за тях позиция. Често
те се отказват от всичко лично, за да се посветят на възвишени цели и надлични инициативи. Способни са на всякакви
жертви, които биха довели до космически ред и хармония.
Пътят на развитието на Юпитер е смирение и скромност. От
Юпитеровите хора можем да се научим на равновесие, хармония и правилно съждение.
Марсовите хора са енергични, самоуверени, смели,
целеустремени, амбициозни и насочени към бъдещето.
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Не понасят отклонения от пътя си. Те трябва винаги да се ваме неговата музика и биография, виждаме колко меркуричувстват независими, неоковани и свободни, за да вграждат еви черти са събрани в тях. Изобщо всичко музикално има
своята воля в творческо съзидание. Свободата им е необхо- меркуриев характер. От меркуриевите хора можем да се надима, за да посрещат множество изпитания. Храбростта е учим на ловкост, подвижност и импровизация. Но най-вече
най-силно изявената им черта. При тях волята доминира над на присъствие на духа!
мисленето и чувствата. Докато другите мислят, те действат.
Лунен тип – Тези хора са мечтателни, флегматични
В речта си са много убедителни. Словесният им запас е бо- и младолики до старостта си. Те са противоположност на
гат. В дискусиите винаги са победители, не само защото са сатурновия тип. Излъчват спокойствие и пасивност. Имат
точни, но и защото не дават на събеседника си да се изкаже. много добра памет, неспособни са да изявят собствена акДругата причина за този стремеж към победа на всяка цена тивност. Обикновено повтарят чуждите мисли. При лунният
е, че те не умеят да губят. Освен това не понасят прене- тип мисленето има характер на отражение. За да се приблибрежението и не позволяват да ги оставят на втори план. жим до тях, трябва да разбием огледалото. В чувствата си
Рудолф Щайнер говори за Волтер като за типичен предста- те са обърнати навътре и отразяват целия свят. Необходима
вител на този планетен тип. А в гръцката митология той е им е по-голяма доза сън, отколкото на останалите планетни
представен от Херкулес. С помощта на марсовите сили в ра- типове. Природните ритми имат голямо значение за тях. В
ботата над биографията можем да поставим изследваните действията си те са особено предпазливи. Винаги се стресъбития под общ знаменател.
мят да съхранят и консервират нещо от
Венерините хора са обърнати
миналото за бъдещето. В биографичнакъм външния свят, но имат пасивен хата работа лунните хора трябва да рарактер. Космическата любов е тяхното
ботят върху развитието на интереса си
специално качество. Те са естети, микъм другите.
ловидни и привлекателни, излъчващи
Слънчевите хора са хармоничобаяние. При тях чувствата преобладани и доброжелателни. Техните мисли,
ват над волята и мисленето. Трудно е
чувства и действия се намират в равнода следваме хода на мислите на такива
весие. Сърцата им управляват мислихора. То е изпълнено с чувства, фантате и делата им, но те не се изгубват в
зия и творчество. Те трябва да се научувствата. Излъчват спокойствие и вечат да въвеждат ред в богатството на
ликодушие, имат благороден израз. Чосвоето образно мислене. Изкуството е
век винаги може да разчита на тях. Те
основната им дейност. Често са прекаса алтруисти и оптимисти с ясно и пролено усърдни в аранжирането на дома,
зрачно мислене. Имат мощен стремеж
отдадени на грижата за близките си.
към духовно развитие. Делата им са
Когато любовта е тяхната единствена
безкористни, основани на хуманни момотивация, те са готови да преминат
тиви. Те са всестранно надарени, имат
през огън и вода. Венериният тип чесмного и различни таланти. Един от найто изгубва себе си в своите илюзии и
изявените представители на Слънчевия
разочарования. Една от неговите затип е художникът Рафаел. Единственадачи в биографичната работа е да се
та им слабост е липсата на старание,
научи да слага в ред цялото изобилие
а главната им добродетел е чувството
от своите чувства и да работи върху
за справедливост. В процеса на своето
мисленето си. Останалите планетни тидуховно развитие душата на слънчевия
Меркурий
пове могат да се научат от него на грижовтип се превръща в чаша, в която висшият
ност и особено на грижа за любовта и красотата.
Аз свободно се влива. В биографичната работа ролята на
Меркуриев тип – Този тип хора са изящни, подвиж- слънчевия човек е да застане като диригент, който съединяни, много будни и с лекота предизвикват хаос. Те са лов- ва в музика отделните звуци.
ки и бързо приспособими. Меркурий привежда в равновеРазбира се, чисти планетни типове няма. Във всеки чосие външния и вътрешния свят и е пазител на прехода от век могат да се открият различни качества на планетите.
външния към вътрешния свят и обратно. Освен това той е Следвайки основните принципи на работата с биографияпосредник между Небето и Земята, и има достъп до под- та, ние можем да открием, че едно от качествата доминиземния свят. Често го изобразяват с жезъла на Меркурий, ра, друго присъства значително, трето се долавя по-слабо,
защото основното в оздравителните процеси е търсенето на а четвърто отсъства напълно. Ако в един човек откриваме
равновесие и намирането на средата. Меркуриевите хора са само надслънчеви черти, значи той е едностранчив.
много комбинативни и любознателни. Обикновено всички ги
Хармоничен е човекът, в който ще открием баланс межхаресват. Те са умни и критични, живеят изцяло в настояще- ду елементите на надслънчеви и подслънчеви планетни тито. Мисленето им е асоциативно, имат добра памет и помнят пове. Не по-малко едностранчив е и човекът, който се очервсички детайли. Най-доброто им качество е присъствието на тава предимно като подслъчев планетен тип. Той е развил
духа. Най-яркият им представител е Моцарт. Когато изуча- основно пасивната, женствена страна на личността си и би
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трябвало да се стреми да изгради едно допълнение, една
активност и стремеж към надслънчевите душевни качества.
Възможни са различни междупланетни комбинации.
Добра комбинация би се получила между Сатурн и Венера.
В нея се обединяват пасивното с активното, обърнати навътре. Това е много добре представено в легендата за Парсифал. Самият той принадлежи към Сатурновия планетен тип,
търси Граала по пътя на страданията и се свързва с Кондвирамур, която притежава силно изявени качества на Венериния тип. В същата легенда типичен представител на Марс е
Гауейн – активно ориентиран навън, а на Луната – Оргелуз.
Това са качествата, които хората донасят на Земята
като дарове от планетните сфери. Азът може да работи над
тях през земния живот и да ги променя.
В процеса на работата върху биография особено важно
се оказва осмислянето на човешките срещи – миналите и
настоящите. При всяка среща към нас идва нещо: отначало нещо физически видимо, после нещо душевно и накрая
нещо духовно. В душевното отначало ние само се отразяваме в другия човек, при което голяма роля играят проекциите,
отраженията и идеалните образи. След това минава време,
докато другият човек започва да се възприема такъв, какъв
той е в действителност. Третият етап има съвсем друг характер, защото духовните срещи са различни от душевните
и физическите. Във връзка с тях Щайнер казва, че ако при
някаква среща у нас възниква нещо като шок (който може
да бъде позитивен или негативен) и при това възниква чувството „Аз отдавна те познавам”, тук става дума за минала
карма. В такива случаи божественото начало в другия човек
може много дълбоко да ни трогне. И ние преживяваме това
като подарък или като милост. Тогава обикновено възникват
въпроси, свързани с потребността да се въведе в порядък
нещо от сегашния живот. И ние разбираме, че кармата определя срещата на двама души в определено време на определено място.
Хората, които работят сериозно и задълбочено върху
своята биография, обикновено вземат решение да променят коренно своя живот и често предотвратяват определени
ситуации, които биха възникнали, ако не беше взето това
решение. Тук е важно да бъде добре разбрано основното
понятие в работата с биография – кармична предразположеност – изградено от няколко фактора, които външно и
вътрешно влияят на човешката индивидуалност. Това са
фактори, които е невъзможно да се избегнат в земния живот. Напълно възможно е човек да се научи да гледа на тях с
благодарност, след като добре ги изследва в своята биография. Тяхното най-силно въздействие се намира в периода,
когато сме подвластни на третата йерархия (до 21 годишна
възраст) и когато върху нашата същност влияят силите на
планетите Луна, Меркурий и Венера.
Сред тези фактори съществено място заемат срещите
с хората, с които искаме заедно да направим нещо или нещо
да научим от тях. В такива срещи с хората ние намираме самите себе си. В процеса на работата над нашата биография
ние можем да проследим пътя на всеки от нас до самата
среща и да разберем, че от момента на срещата започва
началото на свободата. Когато човек внимателно и задъл-
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бочено разглежда хората, които среща, и обръща внимание
на местата, където му се налага да отиде, той се научава
да развива в себе си чувството на благодарност. Дори когато това разглеждане понякога носи болка, благодарността
подсказва: добре е, че на това особено място в този особен
момент ти си срещнал този човек. Определени аспекти от
биографията в определени периоди са свързани повече с
кармичното място, а други с кармичните предразположености. И едните, и другите – при правилно разглеждане на
биографичните закономерности – ни водят до разкриването
на неповторимия смисъл на всеки земен живот.
Да открие висшия смисъл на своя собствен живот е неотменната задача на духовно стремящия се човек. И е ясно,
че водещият групата за работа с биография може само да
подкрепя такъв човек в неговото търсене, но не може да
разкрие този висш смисъл вместо него. Такава е и целта на
книги като „Вземи живота си в своите ръце”, „Животът
продължава”, „Ключови въпроси към биографията”, „Мъжът и жената”, „Свободата в третата възраст”. Тяхната авторка ни води към проясняването на моментите, в
които вземаме собствени решения, припомняйки ни думите
на Гьоте: „Само мигът определя живота на човека и неговата съдба”. Според нея, не кармата определя „ще работя
ли аз с този човек или не; ще се оженя ли за него или не –
зад това винаги стои възможността за моето решение. Какво
ще направя зависи от мен.”
Както казва Рудолф Щайнер, при срещите ние преминаваме от вратата на Луната към вратата на Слънцето. А в
продължителните отношения често се случва така: старото,
което се е намирало в сянката на нощта, се преплита с това,
което сега се намира пред вратата на Слънцето. Слънцето
помръква в процеса на конфронтацията на нашата сянка със
сянката на другия човек. Във връзка с това Щайнер казва:
„Вие ще преживявате такива моменти в другия човек,
когато той ще ви се явява като че ли е изпълнен или
пронизан от праобраза на неговия дух. А след това могат да настъпят други моменти, в които хората сякаш
потъмняват. В такива моменти вие трябва да се научите да си казвате: Духът ми дава сили, аз мисля за праобраза, аз веднъж го видях, никаква лъжа, никакви илюзии
няма да ми попречат. Борете се винаги за този образ,
който сте видели веднъж. Заедно със силите на ангела
хранител човекът ще ви става все по-близък.”
Но близостта не е основната цел и смисъл на това духовно усилие – пояснява Гудрун Бурхард – а търсенето на
добрия ориентир сред въпросите, които остават в нас след
такава биографична работа. Например: Как искам в бъдеще
да организирам тези отношения? От какво да се откажа, за
да възникне свободно пространство? Отговорите не винаги
могат да бъдат намерени, а биографичната работа трябва
да продължи напред.
Книгите на Гудрун Букхард ни помагат да стигнем до
извода, че няма успешни и неуспешни човешки съдби. Има
само неразбиране на биографичните закономерности или
дефицит на воля за себепознание и себеразвитие.
Веселина Велкова
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ЗЕМ НО И КОСМ ИЧЕСКО ХРАНЕНЕ
Джеф Смит

Рудолф Щайнер прави доста изказвания за храненето
през живота си. Едно централно понятие е „космическо хранене” за разлика от „земното хранене”, храната, която ядем.
За да сравним двете, най-добре е първо да разгледаме някои ключови коментари за земното хранене.
Щайнер описва земното хранене като процес, в който храните не само трябва да се разпаднат до най-фини
частици, но дори за кратко напълно да се унищожат – да
се изведат извън земно съществуване, „в областта на топлинния етер”. Когато смляната храна
премине през стената на червата, тя се
трансформира от духовни сили, които
действат в нашето устройство, така че
това, което се появява после, вече не
е хранителна субстанция, а човешка
субстанция, подходяща за включване в
различните ни човешки тъкане и органи.
Видовете, качеството и ритмите, с
които приемаме храната или подкрепят
нашите телесни нужди или имат вредно въздействие върху тях. Дали храната ни е расла с химически торове или
чрез органични/биодинамични методи
също има значение за жизнените сили,
която тя ни дава. Синтетични храни, генетично модифицирани храни, добавки,
консерванти, оцветители или остатъци от пестициди могат просто да не се
разпознаят от духовните сили в нашето
храносмилане. Затова, последицата от
тях ще бъде отслабване на организма
ни и/или действие като чужди тела. Способността да се пренасят хранителни
субстанции извън физическото съществуване и да се работи с това, което се
появява зад стената на червата също е
важна. Ако силите, необходими за тези дейности, са слаби
или небалансирани, могат да възникнат допълнителни трудности за организма ни.
Рудолф Щайнер отнася към космическото хранене субстанции и сили, които проникват в човешкото същество от

Д-р Еренфрийд Пфайфер, един от
учениците на Рудолф Щайнер, го
попитал веднъж защо хората днес
сякаш не могат да се
развиват и да действат
в съответствие с това,
което научават и знаят.
Щайнер отговорил:
„Това е проблем на храненето”.

всички страни на обкръжението му. Примерите включват
топлина, слънчева светлина, въздух, звуци и зрителни впечатления – също следи от минерали и метали, които влизат в земната атмосфера от космическото пространство в
количества, равняващи се на милиони тонове всяка година.
Тези космически влияния навлизат чрез кожата и дишането,
а също и чрез нашите сетивни органи, както посочва Щайнер
повече от век преди това да бъде потвърдено от естествените науки.
Тук отново възникват въпроси за
вида и качеството на това „хранене”.
Дали намираме време или не за една
разходка в природата всеки ден, количеството време, което прекарваме в
гледане на телевизия, красотата или
липсата на красота в нашия дом или
околна среда, наистина имат значение.
Химическият или естествен състав на
козметиката, почистващите и перилни препарати, и лечебната козметика,
синтетичният или естествен състав на
тъканите в нашето облекло, завивки и
постелки, също могат да допринесат
за нашето здраве или постепенно да го
разрушат.
Според описанието на Рудолф
Щайнер, задачата на земното хранене е
да ни даде субстанциите, от които имаме нужда, за да изградим нашия мозък
и нервна система, както и силите, от
които имаме нужда за функционирането на телесните ни органи, за работа и
за други дейности. В сравнение с него,
космическото хранене осигурява субстанциите за метаболитните ни органи,
мускули, кости и кръв, както и сили за
формирането на нашите органи и за мисловната ни дейност.
Тези понятия откриват един свят от нови възможности
за лечение... и също така могат станат стимул за изучаване
и наблюдение през целия живот.
Превод от „Антромедикъл лайбрари“

МОЛИТВА ПРЕДИ ХРАНЕНЕ
Семената покълват в нощта на Земята,
Зеленината пониква чрез мощта на Въздуха
И плодовете узряват чрез силата на Слънцето.
Така покълва душата в олтара на Сърцето,
Така разцъфва духовната мощ в светлината на света,
Така узрява човешката сила в славата на Бога.
Рудолф Щайнер
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ХРАНЕНЕТО – БОЛЕСТ ИЛИ ЗДРАВЕ?
Още от раждането и чак до смъртта ние приемаме хра- можем да кажем, че човек в действителност яде Дух и този
на всеки ден, и то по няколко пъти на ден. На пръв поглед Дух от вътре въздейства така, че дава светлина на мислите
това изглежда една прозаична дейност. И много хора са му, стопля живота на чувствата му и разгаря импулсите на
извънредно учудени, когато някой техен познат, в търсене волята му за действие. Едва тогава можем да приемем франа пътищата за духовно развитие на душата си, започва да зата на Фойербах „Човек е това, което яде“ за вярна, но само
става капризен по отношение на храната, започва да избира тогава, когато в тази фраза е включен и Духа.
какво да яде и какво да не яде. В едно по-далечно минало
В по-старите времена хората имаха едно по-ясно разхората все още имаха здрав инстинкт по отношение на хра- биране за това, без да им е необходима наука. Те се отнаната и нямаше нужда да им се пояснява каква храна да ядат. сяха към храната с уважение, дори с благоговение. ХранеВ нашето съвремие тези здрави инстинкти вече ги няма. От нето беше почти свещенодействие – събираше се цялото
друга страна, днес толкова много хора са откъснати от са- семейство, казваше се молитва и тогава започваха да се
мото производство на храната и са зависими от това, което хранят. Колко хора днес казват молитва преди ядене? А
наричаме хранително-вкусова промишленост и търговията с молитвата наистина преобразува храната, духовните съхранителни стоки.
щества чуват, възприемат и реагират на молитвата. Който
Че храненето е свързано със здравето всеки може лес- практикува това знае за какво говоря. И според мен това е
но да види в двата крайни случая: когато някой приема отро- първото и не толкова сложно нещо, което всеки човек може
ва или когато приема лечебно средство,
да се опита да прави с оглед на здраволекарство. В действителност всяка
словното хранене – да си казва молитва
храна, която човек яде се намира някъпреди хранене. В днешното динамично
де в диапазона между тези две крайни
време, всеки яде, когато може. Но ако
състояния. В диапазона на крайните
може да се прави с цялото семейство –
състояния действат злодеите, лекарите
още по-добре. Молитви за преди хранеи лечителите. Нека да видим как стоят
не има много, но за тези, които си нямат
нещата в средната част.
тук прилагам една от Ангелус Силезиус.
През последните няколко столетия,
„Не хлябът нас ни храни, но туй което в
това което се разгърна като наука сред
хляба ни насища е Словото свещено на
човечеството, обърна своя поглед също
Отца ни, Животът в него и Духа. Амин.“
и към живите същества и разбира се
И така, с всяка храна, която приекъм храненето. И до ден днешен тази
ма, човек стартира в себе си определенаука, в която все повече господства
ни болестотворни процеси. В действиматериализма, смята храненето за
телност, всички вътрешни болести фипроцес, при който човек приема хранизически се проявяват чрез процесите на
телни вещества от външния свят и чрез
храненето и обмяната на веществата.
сложни химически (или биохимически)
Но в човешкия организъм има още една
процеси изгражда от нея своето тяло,
система, която преработва вещества
а също извлича от тях и силата или
от вън, това е дишането. В известен
Храносмилателната
система
енергията чрез която действа в света.
смисъл дишането е един вид по-фино
Персийска картина от ХVІІ век
Този възглед е афористично обобщен
хранене, тъй като заедно с въздуха се
от Фойербах в крилатата фраза „Човек е това, което яде“. всмукват и много други вещества във фини количества. В
Но когато изследователските методи на естествените нау- дишането, в дихателната система се проявяват всички онеки се пренасят механично в света на живото, те не могат зи процеси, които имат лечебен ефект, целебните сили.
да доведат до друго, а до възникване на заблуди и илюзии. Всъщност дишането е това, което спира и неутрализира
С това не искам да кажа, че резултатите на съвременната болестните процеси породени в системата на веществооббиология или биохимия са неверни. Дори обратното, те са мяната. Едно лекарствено средство например е дотолкова
верни, но са едностранчиви. Те представляват един вид ефективно, доколкото неговото действие може да бъде преполуистина или четвърт истина. А ние добре знаем, че по- несено в системата на дишането. Казаното тук стои в оснодобни полуистини и четвърт истини могат да бъдат много вата на всяка медицинска дейност и ако една медицина има
вредни. За да се стигне до пълната истина е необходимо да претенции, че разбира от лечение, тя трябва да е наясно с
се издигнем до един възглед за света чрез който природата тези неща.
и света да бъдат одухотворени. Когато ние казваме, че зад
Следователно, в основата имаме веществообменната
всяко вещество и субстанция в света, зад всеки процес в дейност която преработва приетите чрез храната вещества,
природата и човека е скрито едно духовно същество, което но едновременно, като резултат от тази преработка, стартитъче и твори така, че ние възприемаме във веществата и ра определени болестотворни процеси. Преработената групроцесите само отражението на неговата дейност, тогава ба храна обаче сега е напълно трансформирана, достигнала
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е едно такова фино състояние, че може да бъде пренесена чрез кръвта в дихателната система и от там да действа
оздравяващо върху организма. На пръв поглед може да ви
се стори парадоксално, че веществата от храната първо
действат болестотворно, а после в дихателната система лечебно. Но освен това ние знаем, че всяка отрова, дозирана
във фини количества, може да бъде и лечебно средство. В
дихателната система имаме един вид издигната на по-високо ниво веществообменна система. Нещата обаче не спират
дотук. Най-отдолу е веществообменната система, съответно болестните процеси; след това се издигаме към гърдите
и дихателната система, която е един вид по-фин, по-висш
веществообмен и съответно преобразуваните болестни процеси в лечебни. Когато сега се издигнем още по-нагоре, стигаме до главата и нервно-сетивната система. Сега в нервносетивната система имаме един вид пофино дишане, издигната на по-висша
степен дихателна дейност. Съответно
в нашите възприятия, мислене и представна дейност ние имаме трансформираните в по-висша дейност лечебни
сили. А фино преработените хранителни вещества чрез дишането напълно се
одухотворяват и се насочват към главата, където пораждат нашата представна
и мисловна дейност. И едва след това,
чрез мисленето се насочват обратно надолу, в крайниците, в мускулите, където
възбуждат физическата сила, която ни е
необходима за волевите действия.
Накратко, това е целият процес
на хранене при човека. Тези процеси
не са просто физиологични процеси.
Това, което започва като обикновен физиологичен процес метаморфозира по
пътя към духа първо в лечебна сила, в
оздравителни процеси, а после се издига още по-нагоре в Духа и се превръща
в способност за възприемане, образуване на представи и мислене и накрая
в мускулите се превръща в нещо като
кран през който в нас могат да се влеят необходимите ни за действие физически сили. Нека да
проследим това сравнение. Когато някой днес отвори крана
на чешмата, в кухнята например, и си помисли, че водата
извира от крана, хората биха го сметнали най-малкото за
доста глупав. Защото всеки знае, че източникът на водата е
съвсем другаде, а кранът и водопроводните тръби са само
средството чрез което водата идва при нас. Когато днес
един професор твърди, че човек получава физическата си
сила и енергия от храната, от гледна точка на Духовната наука е същото, като когато някой твърди, че водата извира от
крана на чешмата. Това, което човек получава от храната в
този енергиен аспект е топлина. Когато биолозите твърдят,
че в организма ни става един вид изгаряне, окисляване на
храната при което ние получаваме енергия, то е вярно, но
само дотолкова, че тази топлина се използва единствено за
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поддържане на нашата телесна температура, за топлината
на кръвта. А своята физическа сила човек получава от Духа
с помощта на храната в нейната крайна фаза на преработка,
когато е преминала вече през процесите на мисленето.
Описаният дотук процес на храненето протича в човешкото същество без неговото съзнателно участие. Той се
ръководи и управлява от Духовете на Висшите йерархии.
Единственият начин човек да вземе някакво участие в него
е възможен дотолкова, доколкото на най-долното стъпало,
при храненето, има възможност да избира съдържанието
на своята храна. След като храната е приета и погълната
всичко по-нататък протича според духовното ръководство
на Йерархиите. В тази област на своето същество човек напълно спи. Както през нощта, когато спи, човек не знае нищо
за това, което се случва с него, така и при преработването
на храната, човек не знае какво в действителност се случва. Реалните процеси
могат да се наблюдават само от човек,
който е развил ясновидски способности,
а научните възгледи в тази област са
само едностранчиви интерпретации.
Сигурен съм, че всички искаме така
да подбираме и дозираме храната си,
че да сме максимално здрави и щастливи. Обаче пред това естествено човешко желание стоят огромно множество
пречки, малки и големи, а някои дори
непреодолими. Така че това желание
може да бъде правилно схващано само
като път, по който някой би искал да
тръгне и този път започва със себепознанието. И това е единственият сигурен
път. Ако някой си въобразява, че може
много да постигне само като следва съветите и рецептите на други хора, които
той възприема като авторитетни в тази
област, той се самозаблуждава. По този
начин може да се постигне известен
напредък, разбира се, но в края винаги
се попада в задънена улица. От друга
страна, пътят на себепознанието е труден, наистина много труден път. Но това
е въпрос на избор. Който е ходил в планината знае, че ако
искаш да се изкачиш на по-висок връх, пътят е по-труден.
Нека да разгледаме някои конкретни примери.
Ние приемаме някаква, твърда или течна храна в устата си. Вече знаем, че приемаме по-фините хранителни
вещества чрез дишането, а още по-фините чрез сетивните
органи. Чрез това, че приемаме храна в устата си ние всъщност вкарваме в организма си нещо, което ни е чуждо, нещо
отвън. Но човешката организация не може да понася нищо
чуждо в себе си, това поражда болестотворен процес. И
сега задачата на човека е да унищожи този чужд елемент,
започват процеси, които все повече променят и разграждат
веществата в храната и в крайната фаза те биват доведени
до състояние на „нищо“, храната като такава бива етеризирана, а остатъците от нея се изхвърлят с изпражненията и
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урината. Това е другата тайна свързана с храненето – само
нищожна част от веществото прието с храната остава в човешкия организъм. Човек има нужда от храна не за да получава от нея вещество за тялото си, а за да изживее духовната същност на процесите при нейното разграждане. А
веществото с което формира и изпълва физическото си тяло
човек произвежда сам с помощта на етерното, астралното
тяло и аза, като един вид процеси противоположни на тези
с които се разгражда храната. Нека да си представим това
образно: човешката организация като физическо, етерно,
астрално тяло и аз. От едната страна идва храната и започват процесите на нейното пълно разграждане, на унищожаване на чуждия елемент. Човешката организация изживява
духовната същност на тези процеси и от другата страна като
огледален образ започват процеси на синтез, на изграждане
на всичко онова, което е собствено човешко. Или един друг,
малко по-груб, но пък по-нагледен пример. Да си представим, че правим нещо на огън, например готвим. За да гори
огъня, ние постоянно трябва да поставяме в него дърва. Но
и през ум няма да ни мине, че от дървата някакво вещество
ще премине през организацията на печката и тенджерата и
то ще стане част от нашата манджа. Нещо подобно става и
в нашата организация. Както трябва постоянно да добавяме
дърва в огъня, докато готвим, така и трябва постоянно да
ядем, за да възбуждаме непрекъснато и безспирно процесите на разграждане. Вече видяхме как системата на веществообмена е свързана по един особен начин със нервносетивната система. Нервно-сетивната система е, така да се
каже, метаморфозирала на по-висша степен, и то през една
степен, през степента на дишането веществообменност.
Помислете какво би станало, ако сетивата ни престанат да
възприемат това, което е вън от нас. С това, че през сетивата в нас постоянно навлизат външни впечатления, външни
стимули, ние получаваме възможността да мислим. Както
сетивните възприятия постоянно възбуждат способността
ни да формираме представи и да мислим логически, така
храната, която приемаме постоянно възбужда способността
ни да изграждаме себе си. Всъщност, тези процеси на изграждане представляват един вид мислене, мислене, което
е изцяло потопено в органичната дейност. Чрез това мислене, за което ние в обикновеното си съзнание нямаме никаква представа, се изграждат всички наши физически органи,
външни и вътрешни, цялата ни телесна организация. Така
стоят нещата на този етап от еволюцията. И доколкото успяваме да разградим напълно постъпващата в организма ни
храна ние сме здрави. В един по-прагматичен смисъл бихме
могли да кажем, че каквато и храна да яде човек, ако организмът му може да се справи с разграждането й, той би
бил един здрав човек. В момента, в който в човешката ни
организация чрез храната навлезе някакъв чужд елемент,
било той физически, етерен или астрален, започват болестите. Или ако не болести, то бихме могли да кажем, някои
нежелателни или неприятни от една или друга гледна точка
проявления.
Сега да се върнем отново към приемането на храната
в устата. Понеже тя е нещо чуждо, етерното тяло веднага
я атакува, като започва да я облива със слюнка от жлези-
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те, разположени под езика. С това, че храната се сдъвква
и ослюнчва се случва нещо чудно. В този първи етап от
разграждането на храната, чрез едно вещество в слюнката,
което учените са нарекли птиалин, в устата ни се появява
усещането за вкус, събужда се нашето сетиво за вкус. Сетивото за вкус е много особено сетиво, но тук не можем да
навлезем в подробности. Само ще кажем, че то играе важна
роля при формирането на нашите хранителни навици. Защото когато говорим за здравословно хранене имаме предвид
именно навиците си. С отделно ядене обикновено организма
се справя, освен в случаите, когато се яде нещо наистина
много лошо. Но с нашите навици за храна ние създаваме определени тенденции, които в хода на времето се натрупват и
създават благотворни или неблаготворни влияния. Тези навици за хранене изобщо не са нещо просто. Те се формират
от географското положение и от климата, от традициите на
народа в който сме родени, от възпитанието в семейството,
от нагласите на социалното ни обкръжение и не на последно
място от нашите лични вкусови предпочитания.
Да вземем за пример вегетарианството, което е винаги един дискусионен въпрос. По отношение на вкуса обаче
има нещо, което може веднага да се каже. Ако един човек
изживява вкуса на животинската храна като удоволствие,
той не трябва и да помисля за вегетарианство. Да, ако животинската храна му доставя удоволствие, човек не трябва,
поради някакви външни подбуди, да се опитва да става вегетарианец, защото това незадоволено вкусово усещане може
да доведе до сериозни психически отклонения. Първо човек
трябва да се опита да притъпи усещането си за удоволствие.
Да го доведе до безразличие. Тук става въпрос не за това,
човек да си въобразява, че го е постигнал, а наистина да го
постигне. Ако човек е възрастен това все пак е едно негово
лично решение. Но особено трябва да се внимава с децата,
които не са така свободни да се хранят с каквото искат. Наистина, все по-малко деца се раждат, които наистина имат
нужда да бъдат месоядни, но все пак трябва да се внимава и
да не се принуждават децата да стават вегетарианци, а само
да им се дава пример и да бъдат насърчавани в тази насока
и в същото време да не им се забранява да ядат месо.
А всъщност, защо един човек би искал да стане вегетарианец? На този въпрос може да се отговори просто: защото
така иска. Или да се отговори сложно, толкова сложно, че няколко лекции няма да стигнат. Науката казва: „Ето, вземете
тревопасното животно. Цялото устройство на храносмилателната му система, уста, зъби, стомах и пр. е устроено така,
че то може да яде само растителна храна. От друга страна
вземете животното хищник, Неговата храносмилателна система е устроена така, че то може да яде само месна храна.
Човекът заема тук едно средно положение. Той може да яде
както растителна, така и животинска храна. Следователно
смесената храна е неговият естествен начин на хранене.“
И това действително е така. Но светът постоянно се променя, еволюцията не е спряла. Ако човечеството премине
към растителна храна, някои органи ще атрофират други
ще се развият, така че устройството на храносмилателната система ще се промени с оглед на растителната храна.
Чрез наблюдение и статистика науката може да установи
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само какъв е бил човекът и какъв е сега. Но ние искаме да
се съобразяваме и с това какъв би могъл да бъде в бъдеще, какъв бихме искали да бъде в бъдеще изхождайки от
тенденциите на развитието, от изискването на Духа. Преди
малко казах, че прагматично погледнато човек може да яде
всякаква храна. Но ако човек иска от тесния въпрос за личното здраве да се издигне до душевно-духовното здраве в
общочовешки смисъл, в смисъла на общочовешката духовна еволюция, тогава изборът дали ще използваме растителна или животинска храна е от значение.
Това не трябва в никакъв случай да се взема като агитация или пропаганда за вегетарианство. Но все пак е добре
човек да има информация по тези въпроси от най-различни
източници.
И тук отново трябва да се направи едно важно
предупреждение. Когато човек премине изцяло на растителна храна, в неговия организъм се освобождават определени
сили. Тези сили, които принадлежат на астралното му тяло,
по рано са били заети в средната част, в дишането с работата по отстраняване на грубата недодялана намеса на животинските астрални тела в белтъка на животинската храна.
Настъпва една промяна в храносмилателната система на
вегетарианеца, която е външно невидима, но все пак е напълно реална. Тези свободни астрални сили, които вече не
са необходими в средната ритмична система се издигат нагоре към нервно-сетивната дейност. Там те от една страна
оживяват и усилват възприятията, а от друга задълбочават
и разширяват мисленето. Сетивните възприятия на човека
стават много по живи и по интензивни, той започва да забелязва и да обръща внимание на много повече неща, отколкото преди. Едновременно с това, мисълта му се изтръгва
от тесните рамки на ежедневието и той започва да вижда
общите връзки в света, големите взаимозависимости, духовните тенденции. Но ако човек стане вегетарианец просто от
любопитство и не го съпроводи с определена духовна дейност, с одухотворяване на мисленето си, тогава възникват
определени опасности. Ако тази нова мисловна дейност не
бъде оползотворена, ако човек не одухотвори мисленето си,
тези сили отново остават свободни. И понеже няма накъде
нагоре да се издигнат, тогава те потъват в нервно-сетивната
органична система, в мозъка и там действат болестотворно.
Могат да се нарушат функциите на паметта или други функции на мозъка. Затова можем да кажем, че вегетарианството
изисква със силата на необходимост също и една духовна
работа, духовни упражнения.
През последните няколко десетилетия нещата са такива, че дори фермерите, които по принцип произвеждат храна, вече си купуват от магазина голяма част от това, което
ядат. Тази промяна започна всъщност след Втората световна война, когато бяха забранени официално производството
и употребата на бойни отровни вещества. Тогава големите
военни химически концерни по един фин и завоалиран начин насочиха химическата война от една страна към производство на химически торове и отрови за земеделието и от
друга към разработката и производството на химически лекарствени средства. В земеделието масовото прилагане на
тези средства доведе до огромни екологични дисхармонии.
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Фермерите трябваше да отглеждат продукцията си в една
почти лабораторна, изкуствена среда и това се наричаше
модерно интензивно земеделие. Това е все още най-разпространеното земеделие, защото дава и големи добиви.
През последните десетилетия обаче се случи още нещо –
биохимията напредна толкова, че започна да произвежда
изкуствени химически храни, изкуствени мазнини, изкуствен
белтък. И макар че по своя химически състав те са същите
както природните, в действителност са различни. Биохимиците се научиха също да произвеждат изкуствени стимулатори на вкуса. Днешната хранително-вкусова промишленост
влага в хранителните стоки много изкуствени химически съставки, които са евтини, а понеже са и безвкусни, изкуствено
ги овкусява според етикета, който се слага на стоката. Така
ние ги ядем и дори се храним с тях.
Картофът например е идеална храна от гледна точка
на храненето. Растителен продукт, който се състои почти
изцяло от скорбяла и съвсем малко белтък. Но ако човек
се храни предимно с картофи, ако употребява твърде много
картофи, той се разболява от една много тежка болест. И
името на тази болест е материализъм. Не случайно разгръщането на материализма в Европа съвпада с пренасянето
на картофите от Америка. Работата е там, че физическата
организация на картофа не може да бъде преодоляна от
етерното тяло в коремната област, не може да бъде преодоляна и от астралното тяло в системата на дишането чрез
лечебните процеси и, така да се каже, не напълно разграден
картофът се пренася чак горе в главата, където трябва да се
довърши разграждането му от аза със силите на мисленето.
Но за тази цел азът използва силите на мисленето, които се
коренят в малкия мозък и тогава човек може да мисли само
с предния мозък. А това са само мислите, които обхващат
непосредственото материално битие на човека. С тях той не
може да се издигне над своето материално съществуване.
Нещо подобно се случва и с изкуствените химически
храни. Понеже те не са създадени от нормалните природни елементарни същества, а от дегенерирали лабораторни
елементарни същества етерното и астралното тяло не могат
да се справят с тяхното разграждане и отново тук трябва да
се намеси азът. Виждаме как определени сили се опитват по
околния път на храненето да затворят човечеството в сферата на материализма, да го заключат там завинаги.
И накрая, бих искал да насърча всички, които се опитват
да започнат една нова „култура на храненето“, в която е
включено и себепознанието. Това е един свободен избор:
дали да се оставим „спящи“ под влиянието на онези сили,
които се опитват да се противопоставят на нормалния ход
на еволюцията, или съзнателно да насочим усилията си към
това, което очаква от нас Духа на времето, в което живеем.
Георги Акабалиев
част от публична лекция,
изнесена на
семинара
„Здравословно хранене“
в София
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СОЛТА
Уенди Кук

История на солта

В Древния Египет, солта била употребявана като консервант. Знаем, че египтяните разменяли солена риба срещу ливански кедър, стъкло и пурпурно багрило. Солта била
и важна съставка в процеса по мумифициране: натрум –
субстанция, съдържаща натриев хлорид, се използвала при
балсамирането на телата на заможните египтяни, а обикновена сол – на по-бедните. Едновременно с това, солта била
и жертвена субстанция, принасяна на онези Богове, които
отговаряли за осигуряването на плодовете на земята. Договорите се сключвали на маса, на която храната била жертвена и на която присъства и солта, като консервиращите й
качества символизирали трайността на договора. Арабската
фраза „Между нас има сол”, която означава „Сега сме приятели”, напомня за силата на такова обвързване. Солта има
значение на почит и уважение, което се илюстрира с еврейската фраза „Да изядеш солта на двореца”. Според друг
един обичай, в древността почетните гости били слагани да
седнат на масата „над солта”, тъй като тези места се пазели
за знатни хора. Дори днес все още използваме израза „заслужава си солта” (от англ. “worth one’s salt”), т.е. „заслужава
доверие”. По-късно, солта се използвала все повече като
подправка от древните гърци и Омир я е наричал „божествена“. Римските войници получавали своите заплати в „солни
пари” (‘salary’ – англ. заплата, има за корен sal от salt – англ.
сол), което показва нарастващото значение на солта. Исторически, това е
времето, когато се развиват философията, полемиката и логиката. През 1923
г. Рудолф Щайнер говори за солта като
за изключително важно хранително вещество. Той казва, че ние солим нашите
ястия, за да можем да мислим, че солта
и минералите имат връзка със съзнателния живот на човека...
Свойствата на солта
Кристалите на солта имат структурата и формата на
куб. Тяхната кубичност е един вид символ на минералния
материален свят. Използването на сол в храната показва,
че ние се храним не само от растителния и животинския,
но и директно от минералния свят. Повечето минерали би
следвало да се съдържат в растенията, с които се храним,
но натриевият хлорид (трапезната сол) е изключение, поради което трябва да я открием и да я добавяме към нашата
храна.
В Източната система се счита, че солта има двойнствена природа – едновременно ‚ян‘ (свиваща, пробивна, мъжка,
активна и гореща) и ‚ин‘ (разширяваща, флуидна, приемаща
и женска). В кристалната й форма могат да бъдат открити
‚ян‘ качествата, но при разтваряне солта става повече ‚ин‘.
Химически, солта е съединение на натрий и хлор.
Натрият реагира бурно във водата, повишава температурата почти до кипене и се държи много непокорно – движи

се хаотично, съска и експлозивно освобождава водород, докато се разтвори и се превърне в натриев хидроксид. Хлорът е много неприятен, смъртоносен газ, чийто поразяващ
ефект е бил използван по време на Първата световна война.
Разтворен във вода, той също се държи отвратително, като
след време се превръща в хидрохлорна киселина – една от
най-силно изгарящите киселини. Въпреки това, когато натрият и хлорът са в съединение, то е носител на тяхната
двойственост и представлява важен хранителен катализатор. Така ние виждаме, че в химията цялото никога не е равностойно на сумата от съставните си части.
Натриево-калиевият баланс в човешкия организъм
У човека натрият е свързан с калия. Тези две субстанции са „земни метали“ с огромно значение за протичането
на процесите в човешкото тяло и са отговорни за електролитния баланс в телесните клетки и течности. Те имат по
един (електрически) заряд за разлика от повечето други минерали, които имат по два. Това означава, че са по-малко
устойчиви при съединяване с други структури и следователно, могат да се движат свободно в разтвори и особено във
вода. Наричат се „електролити“ и съществуват в значимо
съотношение от двете страни на клетъчната мембрана, установявайки динамично напрежение. Именно това напрежение лежи зад способността на живите клетки да реагират на
дразнения. Калият е необходим за нормалния растеж, здравата кожа, регулирането на сърдечния
ритъм, мускулната активност и стимулирането на бъбреците да елиминират
отпадъците, както и за провеждането
на нервните импулси. Той помага едновременно при констипация и диария,
като поддържа нормално съкращение и
разтягане на мускулите, и има благотворен ефект върху хормоналната екскреция. Натрият работи заедно с калия,
за да регулира pH баланса (киселинно-алкалния баланс) в
кръвта и освен това е ангажиран в провеждането на нервни
импулси. В допълнение, той помага за поддържането на другите минерали, особено на калция. Калият е концентриран в
клетъчната мембрана, докато натрият по-скоро се намира в
по-големи количества в течността около клетките. Съотношението между тях е важно и отразява баланса на тези две
жизненоважни субстанции, които се намират в природата,
където моретата, заобикалящи земята, са по-богати на натрий, а калият изобилства в растителния свят на земята. По
същия начин, в еволюционните процеси натрият доминира
в най-ранните форми на живот в големите океани, а с развитието на по-сложни форми, постепенно е изтласкан от вътрешността на клетките и заместен от калия. Амниотичната
течност, в която човешките и животински зародиши плуват
преди раждането, освен сол както морската вода, съдържа
захар и протеини, и може да се разглежда като остатък от
пра-древни процеси. Заместването на натрия от калий вътре
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в клетката е физиологичната основа на развитието на далеч Солта и съзнанието
по-сложни биохимични процеси, които помагат за разгръщаПълният отказ от сол често води до умора, апатия и нането на индивидуалното съзнание.
рушаване на способността за ясно мислене. Тези явления
са свързани с другата страна на човешкия живот – съзнаНеобходимостта от сол
И така, солта е много важна и необходима субстанция, нието. Интересно е да отбележим какво казва Валтер Клоос
но само в малки дози – приблизително 5 гр. на ден (или 1 за връзката между солта и съзнанието: „За да оценим огрочаена лъжичка). Това е средно количество, което варира в мното значение на солта за цялостния организъм на човека,
зависимост от сезона и климата, възрастта, и дори темпе- той трябва само да се лиши изцяло от солта, която обикнорамента или тялото. Известно е обаче, че дневното количе- вено използва като подправка. Първият симптом е липсата
ство сол непрекъснато се превишава, като европейците чес- на апетит. Това се дължи на факта, че солта има свойството
то приемат средно 20 гр. на ден, а американците – 30 гр. на да подчертава индивидуалните вкусови качества на всяка
ден. Желанието за сол е физиологически свързано с коли- храна, и чрез изживяването на вкуса в областта на устата и
чеството сол, което е вече в тялото и това желание може да езика, тя работи дълбоко в несъзнателните функции на жлестане ненаситно/непреодолимо. С приемането на повече на- зите с вътрешна секреция, свързани със стомаха и хранотрий, нивото му в кръвта се повишава и натриевата „помпа” смилането. По този начин нещо, което работи несъзнателно
се затруднява да поддържа здравословен натриево-калиев в храносмилането, става съзнателно чрез солта. Стимулира
баланс. Проблемът често се изостря от факта, че повечето се „вътрешният” вкус, който според Рудолф Щайнер прохора използват търговска сол, една високо рафинирана, хи- дължава чак до черния дроб. Този „вътрешен” вкус, който
мическа разновидност. Тя представлява 99.5% калиев хло- на съзнателно ниво разпознаваме като апетит, е свързан с
рид, съдържа противослепващи химикали, калиев йодид и друга особеност на солта – тя направлява отделните хранизахар (декстроза) за стабилизиране на йода. Рафинираната телни субстанции към техните съответни подходящи места
в организма.
сол е лишена от 60-те макроелементи,
Така ние виждаме, че солта дейсткоито се намират в истинската морска
ва катализиращо, засилвайки вкусовите
сол, чийто профил е от същия вид както
ни способности (когато се приема в прасобствената ни кръв. Именно дисбаланвилни количества) не само в областта
сът причинен от рафинираната сол води
на устната кухина, но и надолу до чердо силното желание за сол. Балансът
ния дроб. Храносмилането и храненето
може по-лесно да се постигне от хората
доставят вещества за градивни (анабос подвижна и жизнена конституция, коилични) процеси, докато някои аспекти
то са физически активни, но други хора
на съзнанието възникват в резултат на
могат да получат симптоми като тежест,
разграждащи (каталитични) процеси.
летаргия и тенденция към задържане
Именно Рудолф Щайнер говори за това
на течности, които впоследствие да
как става възможно да възникне способдоведат до високо кръвно налягане и
ността за мислене чрез тези каталитичатеросклероза. Излишъкът от натрий
Алхимичният знак за солта
ни, разграждащи процеси. Той описва
освен това дразни нервната система.
как
в
нервно-сетивната
система – мозък, нервна тъкан, скеПриемането на повече сол в нашето „минерално-пробудено“
общество е широко разпространено. Това може да се счита лет – човекът може да концентрира хранителни субстанции
за белег, че човечеството се бори с този земен полюс. От до точката на минерална плътност и безжизненост, но също
една страна има опасност от материализъм, който изключва така е способен да ги разтваря отново и да ги изхвърля от
възможността духът да постигне надмощие, а в същото вре- организма. Лекари като Парацелз (известният лекар и алме се наблюдава борба с един нов вид съзнание – такова, химик на Средновековието) наричат това „солев процес“.
което може би се опитва да „разтвори“ мъдростта, присъща Парацелз показва, че от нещо в състояние на разтвор, найвече наситен разтвор, може да се утаи твърда субстанция.
на тези кристални форми.
Някои хора започват да изключват солта от храната си, В този смисъл, можем да наречем дори формирането на
а за много от нас със сигурност има възможност за извест- скалите и минералите на земята „солев процес“, но трябва
но ограничение. Един човек на безсолна храна обаче авто- да се отбележи, че повечето от тях не са разтворими във
матично намалява и приема на течности, което показва, че вода – във всеки случай, не до степента на истинските соли.
организмът трябва да задържи солта в телесните течности. Единствено същинските соли са разтворими във вода.
„Когато солните кристали се поставят във вода, ние вижУ здравия човек, солта в кръвта и в тъканните течности са в
непрекъснат обмен, и в този процес, при който в системата даме непрекъснато променящ се поток от прозрачни форми,
непрекъснато се внася нова сол, лежи една от най-важните които излизат от плоските им повърхности и се сливат с
биологични функции свързана с храносмилането и хранене- разтворителя, при което „спящите” кристали се „събуждат”
то. Жизненоважното значение на солта и основните й опас- и стават химически активни. Сега те създават осмотично наности за здравето се дискутират широко днес, но нейната лягане и се държат точно като газ. Настъпва постепенна дематериализация, от която възниква топлина.” Можем ли да
истинска функция е все още недоразбрана.
погледнем на този процес като на образ на мисловния про-
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цес в нас – една течна, разтваряща, полупрозрачна дейност
в непрекъснато движение, която може да бъде стоплена от
интерес и ентусиазъм?
И така, у човека солта се намира в две състояния: първо в разтворено състояние в кръвта, а след това като процес
в мозъка и нервната система, който води до един вид отлагане и който е физиологичната основа за съзнанието. Найизвестният пример за това е „мозъчният пясък“ (кристалите
калциев карбонат) в епифизната жлеза, която, ако липсва
или е абнормна, води до идиотия или слабоумие.“
Алхимиците и готвачите са запознати с активността на
солите и техните мистериозни качества. Ние съмо знаем от
собствен опит, че е достатъчна само щипка сол, за да се
внесат допълнителни качества в нещо като овесената каша,
например или когато разбиваме белтъци, за да се създаде
твърдост. Знаем, че солта има свойството да засилва – „подчертава” – други вкусове по един недоловим начин. Трябва
да имаме предвид например, че тъй като солта подпомага
метаболизма на скорбялата, по-добре е да се слага докато
готвим храната, а не допълнително в чинията.
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Поради това е важно да нучим някои неща за историята
на солта и нейното голямо значение за човешкото хранене. Нито твърде малко, нито твърде много! Сусамовата сол
(наричана в Япония „гомасио”) е подправка, която е добър
заместител на трапезната сол. Малките деца имат нужда
от съвсем малко сол, в противен случай тя ще „събуди”
преждевременно някои процеси у тях, които да стимулират
силното им желание за солени закуски. Твърде често виждаме малки деца да искат настойчиво картофен чипс или
фъстъци, които могат да станат причина за здравословни
проблеми по-късно в живота, също както и насърчаването
на желанието за захар – другата крайност.
Като готвачи, ние можем да вземем предвид истинските, изпълнени с мъдрост качества на тази някога свещена
субстанция в нейната цялост и чисто състояние, и да се
опитаме да я използваме чрез собствената ни подобаваща
мъдрост и дискретност.
Превод от списанието „Ню Вю”:
Веселина Радкова

ЦЕЛТА НА КНИГАТА Е ДА ВЪЗКРЕСЯВА
Интервю с Мартин Атанасов

Всички ние пътуваме към своята Итака, острова на Одисей, скрит зад булото на материята, скътан при боговете. Пътуваме и още по-нататък...
Мартин Атанасов заяви ярък принос към това пътуване. Книгата му „Тракийските стенописи от Казанлък” е антропософско изследване, което
въздейства и впечатлява. Има научно-популярен характер, което е шанс образът на Красотата, отпечатан по толкова великолепен начин в нашите земи, да
достигне и до широката публика.
Мартин Атанасов е роден в Пловдив. Възпитаник е на Техническия университет в София и училищата по арттерапия „Ваня” на Мария де Зваан в
България и „Маргарет Хаушка”, Германия. По призвание е инженер-мениджър
и преводач, а напоследък и писател.

От къде се появи интересът ти към такъв тип изследвания?
Той е резултат от заниманията ми с изкуство по време
на обучението по художествена терапия в София под ръководството на г-жа Мария де Зваан от Холандия. Тази смела и
умна жена с личния си пример събуди в мен индивидуалния
подход към живата духовност. В дипломната си работа, която написах в края на курса през 2004 г., със заглавие „Произход и значение на богомилството”, въпросното разглеждане на стенописа от Казанлък е вмъкнато наред с други
подобни неща. Тоест, то има 10 годишна давност, но досега
никой не му е обръщал внимание, независимо че е или поне
беше на разположение на някои антропософски библиотеки.
Втората част от книгата обаче, засягаща индивидуалността
на Световната душа и нейната изява специално в Тракия, е
резултат от мои изследвания през последните две години.

По този въпрос имам още много какво да кажа, но не съм го
направил, за да не разводнявам темата.
Колко време разгадаваше тайните на Тракийските стенописи от Казанлък?
Строго погледнато, по времето, когато вникнах в замисъла на стенописа имах 35 години житейски опит, 25 години
интерес към гръцката митология и 14 години на интензивни
занимания с антропософия. Общо за написването на цялата
книга, както казах, ми бяха необходими 10 години. Разбира
се, междувременно са ме занимавали и ред други неща от
този сорт.
Предполагам, че ти е била необходима много сериозна подготовка. На какви изследвания си стъпил, за да
стигнеш до своите открития?
Не съм стъпил на никакви изследвания. То няма и на
какво да се стъпи, тъй като общоприетото мнение по този
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въпрос е доста еднозначно и то е, че стенописът има погребален характер, а централната сцена е прощална или угощателна в чест на предполагаем починал тракийски светски
владетел. Тленни останки в Казанлък обаче не са открити,
както и в никоя друга от общо над 50-те тъй наречени тракийски гробници в България, с две изключения. Въпреки
това, такива места се приемат за гробници. Становището на
българската наука е удивително на пръв поглед, но от друга страна е разбираемо, защото от самото начало през ХХ
век е било повлияно от вече наложилата се по онова време
световна научна традиция. А от ХІХ век насам последната
счита подобни храмове за гробници, а изображения като
това в Казанлък – за погребални. И това е изиграло лоша
шега на нашите учени. Шансът обаче да вникна в замисъла
на стенописа получих благодарение на един български учен.
Става въпрос за чудесното издание на книгата на културоложката Мара Цончева „Тракийското културно наследство”
от 1971 г., където илюстрациите са специфични. Иначе самото прозрение получих изведнъж, което беше много изненадващо и въодушевяващо. Това е най-точната дума, която
мога да използвам. Написаното от мен е изцяло творчески
продукт, базиран на антропософията, както и на познания по
древно изкуство и митология.
Влизаш в разрез с традиционната наука. Плащаш ли
някаква цена?
Не искам да влизам в разрез с никого. Това дори не е
точно така, защото например наскоро разбрах за едно предположение на проф. Маразов, който на сайта на Института
за изследване на изкуствата към БАН пише следното: „Сюжетът на централната сцена от стенописа е митологически
– „свещен брак” в „отвъдното царство”. Той споделя и една
съществуваща хипотеза, че става въпрос за „прецедент
на Елевзинските мистерии”. Това са крайно интересни заключения на професора, които не са далеч от моите. Целта на книгата ми не е да опровергава – иначе щях да използвам повече аргументи – а да възкресява. Въз основата
на наблюдения и заключения съм се опитал да възкреся и
изведа на бял свят и покажа на специалистите и неспециалистите в България образа на Световната духовна душа от
стенописа в Казанлък, който е толкова майсторски направен.
Неговата красота и изящество могат да бъдат въодушевяващи и атрактивни както за нашата, така и за чуждестранната
публика, защото е уникален в световен мащаб. Централната
сцена специално е безпрецедентна като замисъл и ненадмината по красота. За България е важен и затова, защото
документира изключително високата степен на посвещение
на тракийските посветени и също така показва техните високи външни, художествени умения. Това досега не беше
известно. Да, и то не се покрива с общоприетото становище,
че траките са били диви и нецивилизовани. Защото явно, че
наред с „дивотата” си, са обладавали и доста възвишени
качества, най-важните от които са изключително високото
им чувство за религиозност, преданост на Бога и скромност.
Те се проявяват и през по-късните векове, например при
разпространението на богомилството. То също не е никак
лесно за разбиране за мнозинството хора и явно е било тол-
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кова скромно във външните си изяви по нашите земи, че не
е оставило зад гърба си дори никакви материални паметници..... Но по отношение на древните траки, качествата им
се четат в безпрецедентно големия брой в световен мащаб
тракийски мистерийни храмове, разпръснати върху относително малка територия, в многобройните произведения на
изкуството, което е изцяло на религиозна основа, неизчерпаемия местен тракийски фолклор и др. От всичко това днес
не е останало нищо или само безмълвни паметници като
този, който е предмет на книгата.
Преминаването през катарзиса, за да се стигне до Посвещението... Кой е съвременният катарзис? Кои са конете и колесниците ни днес?
Катарзисът днес за мен са огромните и разкъсващи
душата предизвикателства на външния свят. Някога в древните мистерии те са били държани настрана по изкуствен
начин, но днес това е невъзможно и дори нездравословно.
От друга страна, мистерийното познание, което е древният
еквивалент на днешната антропософия, някога е било крито.
Днес обаче то е овъншнено и изцяло на разположение на
широката публика. Доколко тя се възползва от него, е друг
въпрос... Но предизвикателството за хората днес е да стоят здраво на краката си както във външния свят, така и във
вътрешния или духовния си свят при опитите да се извисяват на крилете на антропософията или друга някаква форма
на духовност. Единствено като се установи баланс между
двете, може да бъде възбудена собствената креативност
и проницание в духовното! Но човек трябва да стои здраво
на краката както в единия, така и в другия свят, намирайки начина за това. При всеки отделен случай той е различен и зависи от човека. Всеки сам трябва да го направи, но
антропософията трябва да бъде водеща. Иначе „конете”
потеглят неудържимо по житейското течение, което днес е
доста силно. Но и ездачът, който е Азът, днес също е силен,
така че удържането е възможно. „Колесниците” днес са далеч по-усъвършенстваните, комфортните и приспивните със
своето удобство технически приспособления наоколо.
Разходил си се през много векове, назад във времето
чак до преди Христа? Какво преживя самият ти през
това пътуване?
Да, за толкова години съм преживял доста неща по темата. Но сега си задавам въпроса дали самата Душа на света чувства нещо от това, защото тя е живо същество, което
сигурно също се нуждае от радост и признание. Надявам се
написаното да си струва поне затова.
Какво е за теб антропософията?
За мен тя е едно живо и развиващо се същество, чийто
фундамент на Земята е антропософията на Рудолф Щайнер. Той обаче може и дори трябва да бъде надграждан по
някакъв начин с наша помощ, за да има живот за нея и понататък. Според мен тя иска да живее в нас, а не само в
книгите. Тя е като красива млада жена, която има да каже
много неща, но чиято ръка трябва да бъде поискана.
Посвещението днес?
Посвещение в истинския, мистерийния смисъл на думата днес май няма. Рудолф Щайнер беше последният пос-
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ветен или образно казано, последният мохикан-посветен от
края на ХІХ век и това е знаменателно. От тогава са минали
век и половина, т.е. почти половината от Михаиловата епоха, която трябваше да има изключително духовен характер...
Да, но до „свещен брак”, както го нарича проф. Маразов, не
се стига! И това е най-малкото тревожно и от тук произтичат всички проблеми в съвремието - цялото объркване във
външния свят, на което сме свидетели. Вижте само Украйна
– колко грозно е това, което се случва там! Изглежда Рудолф
Щайнер е имал някакви надежди до изтичането на ХХ век
– предел, на който често е обръщал внимание – да има реални посвещения, а не виртуални и хипотетични, но нещата
както личи по всичко не се получиха. Не се получи и особено
важната, очакваната среща на живо между аристотелианците и платониците, вторите от които с едно изключение не са
се появявали на земята от ХІІІ век насам. Богомилите, които
обикновено никой не включва в сметките, също не са налице
дори от по-голям период от време. Това е от изключително
важно значение. И е една от потискащите и едновременно с
това въодушевяващи загадки на нашето време.
Как четем древните знаци днес? И как би трябвало да
ги разчитаме?
Древните знаци днес са четими по един или друг начин
и антропософията много помага за това, но аз по-скоро бих
обърнал внимание към един друг, съвременен и много обезпокоителен съдбовен „знак” – проблемът с Украйна. Предла-
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гам да „разчетем” него, защото пряко засяга очакваното от
всички прогресивни души бъдеще.
Какво очакваш от книгата си?
Може да прозвучи абстрактно, но според мен днес зависи изцяло от волята на напълно индивидуализирания и откъснат от по-висшите йерархии човек, образно казано, дали
ще пожелае отново да встъпи в „свещен брак” с духовната
същност на света или не. Той спокойно може да откаже, защото е свободен да го направи. Подобен брак насила не е
възможен. За да има такъв, човек трябва ясно да го осъзнае
и пожелае. „Жената” трябва да се търси и ухажва. Затова
се опитах да възродя образа на древната Световна душа,
сваляйки воала от лицето й. Днес подобна самоинициатива
е разрешена, дори както казва Рудолф Щайнер, необходима. Разбира се, желание за брак трябва да има и от Нейна
страна. Доколкото разбирам обаче, за съжаление, в момента такова НЯМА! Иначе бракът досега щеше да бъде осъществен по един или друг начин. Това е друг парадокс на
нашето време, който е бегло загатнат в книгата там, където
се споменава египетският мит за предателството на Изис.
Този момент никак не е случаен, както и този, че Хатор или
египетската Венера е тази, която спасява Хорус след ослепяването му от Ариман. Такъв щастлив изход пожелавам на
всеки.
За „Антропософски вести”
Яна Добрева

МИХАИЛОВА КОНФЕРЕНЦИЯ 2014 г., ДОРНАХ
Скъпи членове и приятели на Антропософското общество,
Темата на тазгодишната Михаилова конференция ще бъде „В моята
търсеща душа… свързана в човешко братство”.
Този цитат от курса на Рудолф
Щайнер за самаритянките (милосърдните сестри) от август 1914 г. ще бъде
нашата ръководна нишка на конференцията. Какъв може да бъде нашият принос като световно Антропософско общество в една култура на мира? Това
е въпросът, с който бихме искали да
работим на Михаиловата конференция
2014 г. — сто години след избухването
на Първата световна война. Подходът
ни към работата би трябвало да бъде
самокритичен – не заради критикуването, а за да ни помогне да вървим напред.
Конференцията ще се проведе на
три стъпки. Мотото на първия ден ще
бъде „Към бездомност”. В лекционния си курс за душите на народите,
Рудолф Щайнер описва отделянето на
личността от колектива, в който сме поставени по произход, като необходимо

условие за придобиване на познание и
способност да живеем заедно като нации.
Как постигаме тази „бездомност”
днес? Как я изживяваме и как можем
да живеем с нея? Каква част от тази
стъпка е такава, каквато винаги е била,
и каква част се е променила в епохата
на глобализацията, незабавните комуникации и нискобюджетните полети?
Под мотото „Ти, дух на моето
земно царство”, вторият ден ще открие широка панорама на хора и страни, представени от генералните секретари и националните представители на
Антропософското общество. Няколко
думи за поздравление ще прозвучат на
различни езици и ще ни дадат възможност да изживеем това, което искаме
да изследваме: Как живее антропософията в различните култури и как всяка национална култура може да бъде
вдъхновена от антропософията? Или
разнообразието ще бъде изместено от
една интернационализирана антропософия? Как ще се прояви това развитие в клоновете, училищата и стопанствата?

На третия ден ще се опитаме да
придадем лице на многообещаващия
термин „Михаилов космополитизъм”. Какво има предвид Рудолф Щайнер? Имаме ли истински изживявания в
това отношение? Как можем да внесем
това качество в начина, по който живеем антропософията днес?
Рудолф Щайнер говори за „себепознанието на народите” като предварително условие за една свободна и
конкретна съвместна работа за всеобща човешка мисия. Какво стана с този
стремеж през последните сто години в
световната антропософска общност?
Можем ли да видим една основа, в съответствие с която да допринесем активно за една култура на мир, сега и в
бъдеще?
Конференцията ще бъде вписана
в празничните събития за откриването
на обновената сцена в голямата зала,
които включват богата програма.
Очакваме ви, за да оформим заедно тази конференция!
Сея Цимерман,
Д-р Уели Хуртер
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През септември тази година Издателско ателие Аб ще
издаде книгата от Р. Щайнер „Сътворението на света и човека” (Събр. съч. 354), която се явява продължение на вече
излезлия том с лекции – „История на човечеството и светогледите на културните народи” (Събр. съч. 353), изнесени
пред строителите на Гьотеанума.
Своеобразният диалог между работниците и лектора
създава особено интимна атмосфера, в която се пораждат
множество въпроси, силно вълнуващи слушателите. Темите се определят от слушателите, лекторът ги стимулира да
задават въпроси и да се изказват. Постепенно, строителите
биват въвеждани и в основите на духовно-научното познание.
В настоящия цикъл от лекции се разглежда много широка гама от теми и въпроси, от сътворението на вселената
и човека, еволюцията, до проблемите, свързани с храненето
и действието на различните хранителни вещества, значението на готвенето на храната за правилното й усвояване,
същността на вегетарианството и суровоядството, което
представлява изтезание за тялото, и много други.
ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:
За Еволюцията: Съвременният облик на Земята ни
показва, че докато още не са живеели нито хора, нито висши животни, тя самата е била жива. Човешкото същество
се пробужда към съзнание едва когато Земята е започнала
постепенно да умира. Всички млекопитаещи са възникват
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от човека, от тези човешки форми, в които човек е оставал
несъвършен. Маймуната произхожда от човека, а не обратното. Съвременните диваци се явяват пропаднали хора от
древността, а съвременните маймуни са още по-пропаднали
същества.
За миризмите: Как е свързан с всеобщото възникване
на природните същества фактът, че различните същества
в природата миришат различно. Как се появява миризмата.
Растенията помирисват мировото пространство и в съответствие с това изграждат сами себе си. От растенията срещу
нас реално идват ароматите на небето. Цветовете на растенията могат да помиришат целия свят, човешкият нос обаче
е много загрубял. Повечето животни имат мощно развит мозък, ориентиран към вкусовите усещания. С трансформирания вкусов мозък човекът формира идеи. Какво прави човека
по-съвършен от другите създания на природата и защо той
е толкова несръчен след раждането си. Хора, които твърде
едностранчиво развиват своя мозък, макар и да могат фино
да мислят, се оказват страшно несръчни.
Въпроси за климата: Животните предчувстват времето. Причини за възникването на вулканите, земетресенията. Кометите и тяхното значение. Появата на въздушните
и морските течения, както и на електромагнитните течения
и тяхното влияние върху климатичните условия на Земята.
За храненето: Последици от употребата на картофите като храна. Главата става своеобразен стомах, ако човек
яде твърде много картофи. В последните столетия особен
принос в общото отслабване на здравето на хората е внесло
увлечението по картофите. От прекомерна употреба на белтъчини може да настъпи отравяне и втвърдяване на артериите. За закаляването на децата. Появата на туберкулозата е
свързана с употребата на картофите, които стимулират критичното мислене и отслабват дробовете. За атеросклерозата и сенната хрема. Диабетът като свидетелство, че човек е
изгубил инстинкта си за хранене. Връзката на кафето и чая с
журналистиката и дипломацията.
Откъде идва човекът? Животът на Земята и звездната
мъдрост.
В Пра-началото е паметта.
И паметта продължава да живее.
И божествена е паметта.
И паметта е живот.
И този живот е Азът на човека,
който струи в самия човек.
Не той сам, а Христос в него.
Когато си спомня божествения живот,
в неговата памет е Христос.
И като лъчист живот на паметта
Христос ще излее светлина
във всеки мрак
на непосредственото настояще.
Рудолф Щайнер
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СМ Е ХО СО Ф И Я

А нтропософски вести

А НТРОПОСОФСКИ ГРУПИ
ВА РНА

Антропософска група
„М ихаилова ковачница”
Радослава Ангелова
тел. 0878 478 638

В ТРИНАДЕСЕТИЯ Е ИСТИНАТА!
В разговор с Рудолф Щайнер един
холандски учител по електротехника
се оплакваше от нарастващия брой на
списанията. Само по неговата специалност имаше 13 списания, но човек
нямаше... време да ги прочете всичките. И ако прочетеше 12, тогава вайважното може би се съдържаше тъкмо
в тринадесетото, което той не можеше
вече да чете. Учителят попита Щайнер
какво може да се направи в случая.
Щайнер му отвърна, усмихвайки се, че
ако някой път учениците, които все още
са млади, наистина млади (човек може
обаче да е стар и въпреки това да е
млад), попитат за това, той може да им
каже: „Да, защо да четете всичките 12
списания, прочетете направо тринадесетото“. Това, което човек забележи,
силно ще го прониже, щом разгърне
тринадесетото списание.
Рене Майковски
ПОСЛЕДНИЯТ ВЪПРОС
Един много екзалтиран руснак
от години се бореше безразборно с
окултни проблеми. Макар и със силен
акцент, той говореше немски доста
свободно. Един ден, когато най-сетне
видя пред себе си Рудолф Щайнер,
този екзалтиран човек, останал почти без дъх, с патетична жестикулация
изстреля въпроса:
„Господин докторе, като учител
на мъдростта, можете ли да ми кажете отговора на последния въпрос?”
– Щайнер се замисли за момент и отвърна учтиво: „Да, ако бихте били така
любезен да ми кажете предпоследния
въпрос.”
Посетителят го погледна смаяно и
очевидно започна да идва на себе си.
Позамисли се и изглеждаше объркан.
Изправи се и поиска да се оттегли, за
да може първо да разреши проблема
с „предпоследния въпрос”. Дали се е
видял още веднъж с Рудолф Щайнер,
аз така и не научих.
Херберт Хан

бр.43/Йоановден 2014

Група „Духът на Петдесятница”
Веселина Радкова
тел. 0888 515 174
Радослава Ангелова

ПЛЕВЕН

Антропософска група „Светилник“
Галина Трифонова
тел. (064) 840 564; 0888 632 206

СОФИЯ

Група „М ихаил”
Лалка Фингарова, тел. (02) 868 99 49;
0888 263 741
Антропософски кръг „Аристотел”
Доц. д-р Иванка Кирова,
тел. (02) 831 78 74
Група „Рудолф Щайнер“
Александър Бояджиев
тел. 0888 406 095
Група за художествена работа с
Мистерийните драми
Христо Маринов: 0879 058 241
Група „Ариадна”
Диана Ботушарова
тел. (02) 840 76 43; 0889 345 730
Група за слово и драма
„М ари Щайнер”
Богдана Вульпе
тел. (02) 983 18 68; 0877 836 822
Група „Космософия“
Лиана Антонова, тел. (02) 856 67 35
Група „София”
Васил Назъров, тел. 0878 817 417
Курсове по антропософска
социална арт-терапия
За връзка:
Снежана Бечева 0887 049 946
Вихра Калапишева 0887 152 335.
Нина Стамова 0886 214 803

СТАРА ЗАГОРА

Група „Антропос-София”
Дора Петрова, тел. (042) 643 500

Група „Рудолф Щайнер”
Георги Акабалиев, тел. 0878 398 509
Група „Клуб на родителите”
Иглика Ангелова, тел. 0885 910 339,
Социална художествена терапия
(арт-терапия) Дочка Колева,
тел. (042) 621 330; 0886 824 715

ТЪРГОВИЩЕ

Група по лечебна педагогика
Константин Адамов
тел.: (0601) 811 07; (0899) 609 516

ЯМ БОЛ

Група „Светлина“
д-р Ива Манева, тел. 0887 179 057

ФОНД за НАБИРАНЕ
на СРЕДСТВА
за закупуване на
Антропософски дом
в София (към АОБ)
Дарителски сметки:
BGL BG24UNCR76301075590031
USD BG10UNCR76301175509595
EUR BG07UNCR76301475508630
Всички суми преведени по тези сметки
както от физически, така и от юридически лица, подлежат на данъчни
облекчения.
Текуща наличност: 2290 лв.
За контакти:
Георги Акабалиев – 0878 398 509
Александър Бояджиев – 0888 406 095
БЛАГОДАРИМ !
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Диана Ботушарова
Веселина Велкова
Димитър Димчев
Христо Маринов
Георги Акабалиев
Тел: (02) 840 7643; 0879 923 866
e-mail: vestnik@aobg.org
уебсайт: www.aobg.org
Отговорност за съдържанието на
публикуваните материали носят
единствено техните автори.

