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Мили приятели,  
 
Много от нашите приятели теософи сигурно си спомнят, че когато през 1902 г. 
учредявахме Немската секция на Теософското общество, Ани Безант и други членове 
на Теософското общество също присъстваха. Тогава ми се наложи за малко да 
прекъсна организационната работата и лекциите, за да продължа един друг лекционен 
курс, който бях започнал. Този курс беше предназначен за група от хора, които изобщо 
не бяха свързани с теософското движение и не членуваха в него. С други думи, преди 
повече от десет години, когато се организираше теософското движение в Германия, аз 
изнесох лекция пред една група извън това движение. Лекцията поставяше „началото” 
на този курс и за да изложа намеренията си използвах една дума, която според мен 
изразява идеята за „начало” много по-добре от думата „теософия”, една дума, която 
много повече съответства на всички съвременни обстоятелства и на културата на 
нашето време. И така, по времето, когато учредявахме Немската секция аз съобщих в 
лекцията си в другия курс, че това, за което искам да говоря може да се предаде най-
добре с думата „антропософия”. 
 
Днес, на това наше събиране, с което искаме да се оттеглим настрани и да започнем 
да работим успоредно с течението, което може да се нарече „теософия” си спомних за 
този случай. И така, ние сме задължени да изберем друго име за нашата работа. На 
пръв поглед, става въпрос само за външно обозначаване, но то посочва точно какво 
искаме да правим. Затова избираме думата „антропософия”.  
 
Духовното наблюдение на вътрешните духовни връзки между нещата (което често 
съдържа една или друга необходимост дори когато за обикновеното наблюдение 
изглежда, че всичко е въпрос на „случайност”) задълбочава нашето разбиране. Затова 
може би чувствата ми дават право – особено днес, когато Антропософското общество 
се разделя от Теософското общество, без да аргументирам в детайли този преход – да 
се върна на онази необходима крачка, която преди 10 години направих с учредяването 
на Немската секция, както и на „антропософската си лекция”. Въпреки това оттогава в 
духа на нашата работа не е настъпила никаква промяна. Ние ще продължим да 
работим в същия дух, тъй като не се касае за промяна в нашата кауза, а само за 
промяна на името, която се налага да направим.  
 
Може би новото име в крайна сметка повече подхожда на нашата кауза и 
споменавайки чувствата си във връзка с това, което се случи преди 10 години, нека да 
насочим вниманието си към факта, че това ново име настина много ни подхожда, 
макар че както казах, духът на нашата работа остава непроменен.  
 
Този дух е действително нещо, което можем да посочим като основна същност на 
нашата кауза. Освен това, той изисква нашите най-добри човешки сили, доколкото се 
чувстваме подтикнати да се присъединим към това духовно движение. Казвам „най-
добри човешки сили”, защото нашата съвременност все още не е склонна да приеме 
това, което трябва да се влее – независимо дали се нарича теософия или 
антропософия – във възходящия духовен живот на човечеството. Казвам „трябва”, 
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защото всеки, който познава предпоставките за еволюцията на духовния живот на 
човечеството знае колко е необходим този теософски или антропософски дух за един 
здравословен духовен живот. Трудно е обаче да се изрази значението му за днешните 
човешки души.  
 
Да, трудно е и човек може да разбере защо е така. На хората, които идват направо в 
антропософията или теософията от съвременния живот, където по начало всичките им 
мисли са дълбоко свързани с един по-материалистичен поглед върху нещата – им е 
много трудно да приемат начина, по който се третират мировите въпроси от тъй 
наречения теософски или антропософски дух. Винаги е било вярно обаче, че повечето 
хора са склонни да следват онези, които стават носители на духовния живот по един 
конкретен начин. Разбира се, в нашите съвременни светогледи могат да се намерят 
най-разнообразни нюанси. Със същата сигурност можем да кажем, след като сме 
наблюдавали тези разнообразни нюанси, че един определен нюанс преобладава или 
че повечето хора днес следват – макар и несъзнателно – някои понятия, които се 
появяват в резултат от развитието на естествените науки през последния век или 
някакъв остатък от философски идеи, или двете заедно. Във всеки случай (можем да 
го наречем гордост или може да ни се струва, че е друго) ние намираме нещо сигурно, 
нещо, което е сякаш изградено върху стабилни основи в това, което естествените 
науки са ни дали или, ако е избран друг път – в това, което една или друга философия 
ни предлага като ориентир. В потока произтичащ от антропософския или теософския 
дух обаче, по-вероятно е човек да намери нещо по-скоро несигурно, колебливо и 
недоказуемо.  
 
Това може да се изживее по различни начини. Например, във връзка с 
антропософските или теософски лекции изнасяни обикновено върху определена тема, 
да вземем благоприятния случай (макар и сравнително рядко срещан), при който 
професор в областта на някоя наука или професор по философия присъства на една 
такава лекция. Много често става така, че след като изслушва лекцията, професорът 
си формира мнение за това, което е чул. В повечето случаи той сигурно вярва, че 
мнението му е основателно и разумно – дори до известна степен очевидно. Във всяка 
друга област на мисленето обаче е просто невъзможно след като човек изслуша 
лекция от един час да се произнесе по нейната тема. И все пак, във връзка с това, 
което предлага теософията или антропософията, хората с готовност правят 
категорична преценка по начин, който се отклонява от иначе обичайната им 
проницателност. 
 
Те наистина чувстват, че мнението им е оправдано след като са се мотивирали, може 
би дори несъзнателно, казвайки си например следното: „Аз съм всъщност доста умен 
човек, тъй като съм работил през целия си живот, за да се науча да разбирам 
философски и научни идеи, и следователно съм способен да преценя един или друг 
въпрос. В крайна сметка аз чух какво каза човекът тук.” Изслушвайки нашата лекция 
– и това е един истински душевен факт – такъв човек получава следното прозрение: 
„Удивително е колко много знам аз и колко малко знае лекторът!" Този слушател 
всъщност си формира мнение за това, което си мисли, че лекторът не знае, защото то 
не е споменато в лекцията. Безброй възражения биха отпаднали без една такава 
несъзнателна преценка.  
  
На теория би изглеждало доста налудничаво човек да заяви нещо толкова глупаво – 
не глупаво като мнение, а като факт. Все пак, макар че хората не осъзнават този факт, 
той е доста широко разпространен във връзка с нещата, които произтичат от 
теософията или антропософията. Нашата епоха все още няма голямо желание да 
разбере, че това, което се представя на обществото чрез антропософията или 
теософията – поне както се има предвид тук – не се страхува от точно и 
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добросъвестно проучване от страна на всички съвременни науки, но определено се 
страхува от такава „наука”, която в действителност е само една-трета – не, една-осма, 
една-десета, една-дванайсета, че и по-малко – научна. Доста време ще е необходимо 
на хората да си изградят преценка за нещо толкова безгранично, каквото е света чрез 
познание, придобито външно на физическо ниво. Въпреки това, след време ще видим, 
че колкото повече истинската антропософия и теософия се проверяват с всички 
възможни научни средства и от всяка отделна наука, толкова повече тяхната правота 
ще бъде потвърждавана. 
  
Освен това ще видим, че антропософията не навлиза в света случайно, а в 
съответствие с предпоставките на историческото съзнание, което също ще бъде 
потвърдено. Онези, които наистина искат да спомогнат за напредъка на човешкото 
развитие трябва да извлекат своя принос от източниците на самия еволюиращ живот 
на човечеството. Такива хора не могат да следват един произволно построен идеал и 
да се стремят към него само защото той им харесва. Във всеки период те трябва да 
следват идеала, за който може да се каже „Този идеал принадлежи точно на нашето 
време”. Същността на антропософията е тясно свързана със същността на нашето 
време – не с непосредственото кратко настояще, разбира се, а с цялата епоха, в която 
се намираме. Следващите четири лекции и всъщност всички лекции, които ще изнеса 
през тези няколко дни ще имат за тема именно тази същност или „същество” на 
антропософията. Всичко, което ще трябва да кажа по-късно за характера на Източните 
и Западните мистерии ще бъде разширение на същността на антропософията.    
  
Днес искам да наблегна на характера на тази същност, като разгледам 
необходимостта от създаването на антропософията в наше време. Нека да повторя, че 
не искам да започвам с дефиниции или абстракции, а с факти и затова отначало ще се 
спра на един конкретен факт: на едно стихотворение, написано някога от един поет – 
нека засега да остане „някога”. Ще ви прочета част от това стихотворение (само 
няколко стиха), за да илюстрирам какво имам предвид.  
 
„Любов, която командваш всички кътчета на моя разум  
И размишляваш страстно за моята любима,  
Час след час ти ми говориш за нея,  
А интелектът се опитва да възрази.  
Сладко твоите думи творят такава музика, че  
Душата ми, която чува и чувства как хармонират  
Възкликва, „Уви, аз не мога никога да бъда  
Равностойна на това, което чувам за нея!"  
  
И след като поетът разказва по-нататък колко му е трудно да изрази това, което му 
говори богът на любовта, той описва любимото същество със следните думи:  
  
„Нещата, които се явяват в нейния лик красив  
Показват, че носят радостите на рая.  
Говоря за усмивката й и очите й,  
В които любовта се чувства у дома си."  
  
Изглежда, че всичко е съвсем ясно. Един поет е написал любовни стихове. И сигурно, 
ако това стихотворение би трябвало да се публикува днес анонимно (то може 
прекрасно да бъде съвременно стихотворение от някой наш добър поет), хората биха 
казали за автора, „Той сигурно е намерил щастието си и с тези прекрасни стихове 
описва любимата си!" И наистина, любимата може да се чувства честита, че към нея 
се обръщат по такъв начин.  
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„Нещата, които се явяват в нейния лик красив  
Показват, че носят радостите на рая.  
Говоря за усмивката й и очите й,  
В които любовта се чувства у дома си."  
 
Това стихотворение обаче не е съчинено в наше време. Ако беше и ако критиците го 
бяха открили, те щяха казали „Колко дълбоко почувствана, откровена, конкретна 
жива връзка! Удивително е, че този поет, написал тези стихове от дълбините на 
душата си, на което са способни само нашите съвременни поети, може да каже 
нещо, което не е абстракция, но което ни говори с едно откровено и конкретно 
представяне на любимата, и това става очевидна реалност”. Някой от днешните 
критици може да каже това. Както споменах, стихотворението не е съчинено днес, а е 
написано от Данте. Тук съвременният критик вероятно ще каже „Данте е написал 
тези стихове, когато е бил страстно влюбен в Беатриче (или в някоя друга) и те 
са още един пример за това, че един велик човек навлиза в живота чрез 
непосредствено изживяване, което коренно се различава от всякакви понятия или 
идеи”. А може да се намери дори някой критик, който да каже „Хората трябва да се 
учат да се издигат в най-висшите небесни сфери, както Данте прави в Божествена 
комедия, но въпреки това да чувстват непосредствената жива връзка от едно 
човешко същество към друго”. По волята на съдбата обаче, самият Данте ни оставя 
писмено обяснение за това свое стихотворение и посочва жената, за която съчинява 
красивите думи:  
 
„Нещата, които се явяват в нейния лик красив  
Показват, че носят радостите на рая.  
Говоря за усмивката й и очите й,  
В които любовта се чувства у дома си."  
 
Самият Данте посочва – и сигурно никой съвременен критик няма да отрече, че той е 
знаел какво иска да каже – че неговата любима, с която той има толкова откровена и 
лична връзка не е никоя друга, а самата Философия. Данте описва очите на дамата и 
споделя, че това, което те говорят не е лъжа, т.е., че е доказателство за истината. 
„Усмивката” й за него е изкуството да се изразява истината, представена на душата. 
„Любов” означава изучаването на науката – любовта към истината. Данте подчертава, 
че когато смъртта откъсва любимата му Беатриче от него и той трябва да продължи 
без личната си връзка, именно дамата Философия се приближава – по-човешка от 
всяко човешко същество – към изпълнената му със страдание душа. И чувствайки в 
дълбините на душата си, че нейните „очи” са доказателство за истината, нейната 
„усмивка” – истината представена на душата му, а „любовта” – любовта към истината, 
познавателният живот или изучаването на науката, Данте е могъл да каже за тази 
дама Философия:  
  
„Нещата, които се явяват в нейния лик красив  
Показват, че носят радостите на рая.  
Говоря за усмивката й и очите й,  
В които любовта се чувства у дома си."  
 
Едно е ясно: никой съвременен поет не може лесно да се обърне към философията с 
истинска честност и на толкова прям човешки език. Ако един съвременен поет можеше 
да го направи, критиците щяха да го хванат за яката и да кажат „Стига с тези 
литературни алегории”. Дори Гьоте е трябвало да изтърпи много погрешни 
тълкувания на алегориите в Част II от Фауст.  
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Хората не знаят, че в тази епоха – в която душата ни непрекъснато расте с новите 
промени в живота – липсва каквато и да е представа, че Данте е само един от многото 
хора, способни конкретно да изживеят една страстна, лична, непосредствена и идваща 
от душата връзка с дамата Философия, каквато ние днес можем да почувстваме само 
към един мъж или една жена от плът и кръв. В този смисъл, времето на Данте е 
отминало. Съвременната душа вече не се обръща към дамата Философия – жената 
Философия – като към същество от плът, както Данте някога. Или може би е по-близо 
до истина ако кажем, че Философия е била нещо или някой, който се е движил като 
същество от плът и кръв – някой, с когото човек може да има връзка и че тази връзка 
всъщност не се различава от пламенните любовни думи, изразявани при 
взаимоотношенията с едно същество от плът и кръв. Ако човек навлезе по-дълбоко в 
отношението между Данте и философията ще разбере, че тази връзка е конкретна – 
такава, която съвременният човек може да си представи само между мъж и жена.  
 
И така, в епохата на Данте философията се представя като същество и Данте казва, 
че обича това същество. Ако потърсим, сигурно ще намерим думата философия в 
духовния живот и на Гърция, но в представянето на философията няма да намерим 
това, което сега наричаме „дефиниции” . Когато гърците представят нещо, то е София, 
а не Философия. Те я представят по такъв начин, че отново я изживяваме като живо 
същество, като непосредствено присъствие. Ние изживяваме гръцката София 
непосредствено и живо, точно както Данте чувства Философия. Но ние винаги 
чувстваме тази гръцка София – и аз ви моля да проучите съществуващите описания – 
тъй да се каже като една стихийна сила, като активно същество, което се намесва в 
съществуването чрез действие.  
  
От около V в. сл. Хр. откриваме, че в началото Философия е представена и описана от 
поети в най-различен облик: като милосърдна сестра, като благодетел, водач и т.н. 
малко по-късно започват да я представят и художниците. Така стигаме до онзи период 
през Средновековието, наречен Схоластика, когато много философи наистина 
чувстват, че изживяват непосредствено една човешка връзка, осъзнавайки 
съществуването на красивата благородна дама Философия, която действително се 
приближава към тях от облаците. Много средновековни философи всъщност изпитват 
същите дълбоки изгарящи чувства към дамата Философия, понесла се към тях на 
облаците, каквито Данте описва към своята Дама. Всеки, който може да изпита такива 
чувства ще намери пряка връзка между носещата се върху облаците Сикстинска 
Мадона на Рафаело и възвишената дама Философия. 
 
Често съм описвал пред вас как в древните епохи от човешкото развитие духовните 
връзки в света все още са се възприемали с нормалните човешки познавателни 
способности. Опитвал съм да обясня как е съществувало едно древно ясновидство, 
как в древните епохи всеки, който се е развивал нормално е бил естествено устроен 
така, че да вижда в духовния свят. Бавно и постепенно в хода на човешката еволюция 
това първично ясновидство се загубва и възниква сегашното познавателно състояние. 
Това става бавно и постепенно. И условията на нашия съвременен живот – които 
представляват временно и много дълбоко заплитане в материалното възприемане – 
също настъпват бавно и постепенно.  
  
За човек като Данте, както можем да се досетим от неговите описания в ”Божествена 
комедия”, все още е било възможно да изживее по естествен начин тъй да се каже 
последния остатък от една непосредствена връзка с духовните светове. 
Предположението, че съвременният човек първо може да обича Беатриче от плът и 
кръв като Данте и после да се влюби страстно за втори път във Философия, е просто 
безсмислена глупост, както и че двете – Беатриче от плът и кръв и Философия – са 
същества, които много си приличат.  
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Да, говори се, че някога и Кант е бил влюбен, и че една личност, ревнувайки го от 
неговата любима „Метафизика” го попитала „Коя Мета”?  
  
И все пак, настина е трудно да се внесе достатъчно разбиране в съвременния духовен 
живот, за да могат хората да почувстват Беатриче на Данте и философията като 
еднакво реални. Защо е така? Защото непосредствената връзка, която човешката 
душа е имала някога с духовния свят постепенно идва до днешното състояние. Онези 
от вас, които слушат лекциите ми знаят много добре колко дълбоко уважавам 
философията на XIX век. Дори аз обаче не бих подсказал на някого, че може да излее 
чувствата си към логиката на Хегел с думите:  
  
„Нещата, които се явяват в нейния лик красив  
Показват, че носят радостите на рая.  
Говоря за усмивката й и очите й,  
В които любовта се чувства у дома си."  
 
Според мен, тези думи трудно могат да се кажат за логиката на Хегел. Ще бъде също 
трудно, макар и по-възможно, да се говори така и за интелектуалната дълбочина в 
светогледа на Шопехауер. В този случай би било по-лесно, но дори тук ще бъде трудно 
да се придобие конкретна идея или чувство, че философията се приближава като 
реално същество по начина, по който Данте говори. Времената са се променили.  
  
За Данте животът във философския елемент, в духовния свят е откровена лична 
връзка – толкова лична, колкото всяка връзка в тъй наречения днес реален, 
материален свят. 
  
Колкото и да изглежда странно – защото епохата на Данте не е толкова отдалечена от 
нашата – все пак е вярно следното: този, който може да наблюдава духовния живот на 
човечеството ясно чувства, че макар и да се опитваме да познаем света, ако приемем, 
че хората не са се променили през вековете, ние наистина не виждаме по-далеч от 
носа си! Дори през един не толкова отдалечен във времето период, какъвто е 
периодът на Данте, животът по принцип и цялото отношение на душата към духовните 
светове са били много по-различни. Ако философите си мислят, че връзката, която 
имат с духовния свят чрез философията на Хегел или на Шопенхауер е единствено 
възможната философия, това може само да означава, че философите са все още 
много невежи относно истината.  
 
Да помислим върху това, което представихме – че в нашата еволюция до настоящето, 
чрез прехода от Гръко-Римската епоха до нашата Пета следатлантска епоха, тази част 
от цялото човешко същество, наречена разсъдъчна (или интелектуална) душа или 
„душа на висшите чувства” се разви в съзнателна душа. В светлината на това 
наблюдение можем да се запитаме: Как се оформя в конкретния случай на 
философията прехода от разсъдъчната душа към съзнателната душа в наше 
време? Това става по такъв начин, че ние ясно разбираме следното: по време на 
развитието на разсъдъчната душа или „душата на висшите чувства” човечеството все 
още изживява известно разделение между хората и духовните светове, откъдето те 
произлизат. Гърците посрещат София или Мъдростта като същество, което може да се 
изправи пред тях на конкретно място. В такъв случай две същества – София и гъркът 
се изправят едно срещу друго, все едно че София е действително същество, което 
може да се види с цялата обективност на виждането при гърците.  
 
Същевременно обаче, тъй като гърците все още живеят в разсъдъчната душа (душата 
на висшите чувства), те трябва да изразят непосредствено личната връзка на своето 
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съзнание с обективността на съществото срещу тях. Това е необходимо, за да се 
подготви постепенно пътя за новата епоха, епохата на съзнателната душа.  
 
Как се срещат съзнателната душа и София? Това става така, че съзнателната душа 
довежда аза в пряка връзка със София и едновременно изразява – в много по-голяма 
степен от обективното същество София – дейността на аза във взаимоотношението 
между съзнателната душа и София. „Аз обичам София” е естественото чувство в една 
епоха, на която все още й предстои да се срещне със съществото, назовавано от нас 
Философия. Тази епоха подготвя съзнателната душа (на която трябва да се отдава 
най-голямо значение) и е склонна да представя София така, както представя всичко 
останало. За времето на разсъдъчната душа – която подготвя съзнателната душа – е 
естествено да изразява такова отношение към Философия. И понеже нещата стигат до 
своя израз бавно и постепенно, това отношение се подготви през Гръко-Латинската 
епоха.  
  
Външно обаче, можем също да видим как това отношение на хората към философията 
се развива до известни висоти в картинното представяне на слизащата от облаците 
Философия и по-късно в изражението на Философия (макар тя да носи друго име) с 
поглед преизпълнен със сърдечни чувства, който изразява отново нейното отношение 
към съзнателната душа.  
 
Наистина, отношението на хората към Философия възниква от съвсем човешко лично 
отношение през епохата, когато тя обхваща непосредствено целия духовен живот на 
човешкото развитие. Това отношение – ако не приемате тези думи несериозно, а 
отделите малко време, за да намерите смисъла зад тях – е станало студено, много 
студено. Станало е дори ледено студено. Ако вземем повечето книги върху 
философията днес – дори книгите написани от философи, които полагат всички сили, 
за да постигнат най-доброто възможно отношение към философията – ние наистина 
трябва да кажем, че пламенното отношение на хората някога, когато са гледали на 
философията като на човешко същество, вече много е изстинало. Философията не е 
„жената”, която беше за Данте и за другите в онзи период. Днес философията ни 
посреща в една форма, за която можем да кажем „Самата форма на философията, 
която се изправя пред нас през XIX век в най-висшето си развитие – в немския 
идеализъм, философията на понятията, философията на обектите – ни показва, 
че нейната роля в духовната еволюция на човечеството е изиграна." Наистина е 
много символичен факт, че Хегеловата философия и по-специално неговата 
„Енциклопедия на философските науки” завършва в последния том за XIX с 
разглеждане на това как философията разбира самата себе си. Тя вече е разбрала 
всичко останало и накрая разбира себе си. Какво друго й остава да разбере? Това е 
симптом за края на философията, макар че след смъртта на Хегел много въпроси 
остават без отговор. Радикалният мислител Рихард Вал проследява тази мисъл в 
книгата си „Философията и нейният край”, в която компетентно разработва тезата, че 
всичко постигнато от философията може да се разпредели между различните области 
на физиологията, биологията, естетиката и тъй нататък, и че когато това се направи, 
от философията нищо не остава. Разбира се, такива книги отиват твърде далеч, но те 
съдържат дълбоката истина, че духовните течения имат своето време и живот и че 
точно както денят има сутрин и вечер, така и духовните течения имат своята сутрин и 
вечер в развитието на човечеството. Ние знаем, че живеем в епохата, в която се 
подготвя духът-себе. Ние знаем, че макар да живеем в епохата на съзнателната душа, 
сега се подготвя духът-себе. Точно както гърците живеят в епохата на разсъдъчната 
душа и очакват зазоряването на съзнателната душа, така ние живеем в епохата на 
съзнателната душа и се стремим да подготвим епохата на духа-себе. Философията 
възниква в Гърция и тя наистина съществува там, макар че Паул Дойсен и някои други 
не са съгласни. Тя съществува през епохата на разсъдъчната душа, когато хората все 
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още непосредствено изживяват последействащото влияние на обективната София. 
След това възниква Философия и Данте я вижда като реално, конкретно същество. Тя 
му донася утеха, когато смъртта изтръгва Беатриче от него. По същия начин, сега ние 
живеем в епохата на съзнателната душа и очакваме да зазори епохата на духът-себе. 
Така ние знаем, че нещо отново започва да става обективно за хората – нещо, което 
ни очаква през идващата епоха и което ще бъде придобито с нашите постижения през 
епохата на съзнателната душа.  
  
Следователно, какво трябва да се развие? Трябва да стане така, че „София” да 
започне да присъства отново като нещо съвсем естествено. Но ние трябва да се 
научим да свързваме тази София със съзнателната душа, да я свалим и да я приемем 
в нас. Това се случва в епохата на съзнателната душа. София става съществото, 
което непосредствено просветлява хората. След като влезе в хората, тя трябва да 
вземе тяхното същество със себе си и да им го представи обективно отвън. Така 
София ще бъде привлечена в човешката душа и ще стигне дотам, толкова вътрешно 
да се свърже с нея, че ще бъде възможно да се напише едно красиво любовно 
стихотворение за София като това на Данте.  
  
София ще стане отново обективна, но тя ще приеме в себе си това, което е 
човечеството и обективно ще се представи на хората в тази форма. Затова тя ще се 
представи не само като София, а като Антропософия – като София, която след като е 
преминала през човешката душа, през самата същност на човека, оттук нататък ще 
носи тази същност в себе си и в тази форма ще се яви на просветлените хора като 
обективното същество София, която някога е стояла пред гърците.  
  
Така напредва еволюцията на човешката история във връзка с духовните въпроси, 
които обсъдихме. Тук ще оставя на всички онези, които искат да изследват в още по-
големи подробности – проследявайки съдбата на София, Философия и Антропософия 
– да си отговорят на въпроса как можем да покажем, че човечеството напредва в 
развитието си чрез тези душевни части, които наричаме разсъдъчна душа, съзнателна 
душа и дух-себе. Хората ще научат, че това, което ни дава антропософията се 
основава дълбоко в цялото ни същество. Това, което получаваме чрез 
антропософията е нашето собствено същество. 
  
Някога това същество се носеше към нас под формата на богиня, с която можехме да 
влезем във връзка. Това божествено същество продължи да живее като София и 
Философия, и сега ние можем още веднъж отново да я извлечем от себе си и да я 
поставим пред нас като плод на истинско антропософско себепознание. Ние можем 
търпеливо да чакаме, докато светът поиска да изпробва колко дълбоки са основите на 
това, което имаме да кажем до най-малките подробности. Същността на 
антропософията е, че нейното същество се състои от съществото на човека, а нейната 
сила на въздействие, нейната реалност се изразява в следното – да получим от 
антропософията самите себе си, да поставим пред нас самите себе си, защото от нас 
се изисква да упражняваме себепознание.  
 

Превод от английски език:  
Диана Ботушарова  


