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Предговор
от Мария Щайнер

Този лекционен цикъл отново повдига завеса след 
завеса пред нашите невиждащи очи и ние, първо-
начално заслепени, но все по-уверени и изпълнени 
с радостни надежди, отправяме поглед към мина-
лото и към бъдещето; сега вече те се откриват за 
нас чрез ясновиждането на Рудолф Щайнер и си-
лата на неговото мислене. Не само думите, а как са 
произнесени те, това, което остава неизречено, но 
същевременно действува като могъща сила, скри-
та зад думите, тъкмо прозрачността на тези думи, 
приближаващи се с такова страхопочитание, но и 
с вътрешна сигурност, към големите тайни, посте-
пенно повдига онези завеси, които до този момент 
закриваха изгледа към далечните мирови хоризонти. 
От думите и начина, по който са произнесени, въз-
никват светлинни форми, магически протъкани от 
истинността на изживяваното, просветват далечни 
перспективи, които изпълват душевния ни мрак с 
неподозирана яснота. И ако понякога ни се струва, 
че едно или друго изречение, стремящо се да при-
ближи неизразимото до нашето разбиране, е почти 
фамилиарно и натуралистично, зад него винаги стои 
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вътрешното изискване да се даде нагледен образ на 
невидимото, да се говори според необходимостта, 
според законите на художественото творчество. С 
оглед на областите, през които словото трябва да 
навлезе, слизайки от своите висини, то превръща 
етерната прозрачност в могъща непосредственост, 
придавайки свежи цветове на онези части от описа-
нието, които наистина изискват това.

Днес хората не обичат да четат между редовете. 
Те бързо преминават покрай думите и се задоволяват 
със светкавичния и измамен критерий на интелек-
та. Рудолф Щайнер трябва да бъде четен по друг 
начин. С помощта на интелекта неговото слово се 
обръща направо към Духа, където то тепърва намира 
истински отзвук и ни омагьосва с художествените 
си достойнства. Остротата на неговия интелект е 
като светкавица, която пробива границите на ума и 
отвежда към Духа. И макар за няколко мига душата 
да се чувства смазана от удара на тази светкавица, 
тя веднага се изправя отново; сякаш й се позволява 
кратка почивка, по време на която тя може да се 
вглъби в себе си, за да се съвземе отново, пробудена 
за нов живот.

Ето в какво се състои магическата сила на ис-
тинното слово. Ето този ключ към „майките” – и към 
Боговете – поставя Рудолф Щайнер в нашите ръце. 
И ако го оставим да работи с присъщата му сила, на-
шият живот се разширява до пределите на мировия 
живот. Нека да го опазим в неговата чистота, нека да 
не го захвърляме в пещта на нашите непречистени 
желания, разпалвайки в душата стихиен и мътен 
огън: иначе, похитената по този начин пробужда-
ща сила, протъкана от светлина, ще се превърне в 
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своята противоположност. Ще настъпи нещо като 
умъртвяване.

Умъртвяващите елементи в тази област, това 
са бруталният интелектуализъм и липсващият ху-
дожествен усет. Легендите и митовете, които са 
художественият израз на духовни процеси и съби-
тия, макар и да живеят само като сънища в нашите 
души, поддържат връзката ни със свръхсетивния 
свят. Това, което митовете пробуждат в душите ни, 
лесно може да бъде разрушено от едно интелектуа-
листично тълкуване, от произволни и тенденциозни 
разяснения на текстовете, от излишни коментарии. 
Защото в този случай държим в ръцете си само от-
ломки, а духовната връзка за съжаление се оказва 
прекъсната. И ако тази тенденция би си пробила път 
в създаденото от Рудолф Щайнер духовно-научно 
Движение, това фактически ще бъде унищожаване 
на неговото духовно завещание. Дори разсъдъчното 
тълкуване на приказките беше неприемливо за Ру-
долф Щайнер. Обаче свещените символи – в чиято 
основа винаги лежат най-висши духовни процеси 
– които са били пресъздадени и съхранени в толко-
ва прекрасни картини на изобразителното изкуство, 
те не бива да служат като играчка на хипотетични 
тълкувания, нито да бъдат безразборно подмятани 
в ежедневието.

Когато например едно величествено събитие 
се превръща в могъщ символ, какъвто е образът на 
Светия Граал, тогава неговите сили трябва да бъдат 
опазени в присъщата им чистота, без тяхната стой-
ност да се губи в събирането на малко или много 
меродавни документи или в изгражданите върху 
тях въздушни кули. В чие съзнание, освен в съзна-
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нието на ученическия кръг около Рудолф Щайнер 
би могло да проникне по-дълбоко представеното в 
образи свръхсетивно съдържание на редица митове 
и легенди, за да оказва там своите непосредствени 
и чисти етерно-душевни въздействия? Защо трябва 
да сме принудени да си изграждаме точни физи-
ологични представи за една рана, която и досега 
инспирира поетичното и музикалното изкуство, и 
служи по най-красив начин за катарзиса на човеш-
ките души? Не бихме ли могли да я защитим от 
празното любопитство?

И нима е нужно да принизяваме до ежедневния 
бит и до анатомическите представи онова недосе-
гаемо и безкрайно нежно мислене, което струи към 
нас от образа на Изис-Мария, както това се случи в 
едно младежко антропософско списание? Живото 
общуване с духовното съдържание на този образ е 
завещанието, което Рудолф Щайнер даде на бъде-
щите майки, за да ги свърже с невидимия свят, за 
да може после образът на Изис-Мария, поставен 
над детското легло, да насочва майчините мисли и 
детските души към чистите проявления на духовния 
свят. Какво поиска да ни каже той в своите „Египет-
ски митове и Мистерии”?

„Всички ние познаваме една забележителна 
картина, която поне веднъж сме виждали в живота 
си, онази знаменита картина на Рафаел, която по 
стечение на ред обстоятелства се намира именно 
тук, в средна Германия: имам предвид Сикстинската 
Мадона. От тази картина, която може да бъде видяна 
в безброй репродукции, ни облъхва една неземна 
чистота: съзираме я в лицето на майката, в свобод-
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ното разположение на фигурите, в дълбокия поглед 
на детските очи. А когато после се вгледаме в обла-
коподобните очертания, всред които личат безброй 
ангелски лица, ние се изпълваме с едно по-дълбоко 
чувство, с едно чувство, което ни позволява да раз-
берем още по-добре цялата картина. И ако мога да се 
осмеля, аз бих добавил: Ако някой гледа внимателно 
и сериозно това дете, обгърнато от майчините ръце, 
а зад него облакоподобните форми, всред които се 
очертават безброй ангелски лица, тогава той има 
усещането: Това дете не е родено по естествен път, 
то е едно от тези, които се носят там всред облаците. 
Самото това детенце Исус е като разновидност на 
една от облакоподобните форми, само че малко по-
сгъстена, сякаш един такъв небесен ангел е прелетял 
от облаците и се е разположил в ръцете на Мадоната. 
Едно истинско усещане на нещата би ни говорило 
тъкмо по този начин. И ако усилим това усещане в 
себе си, тогава нашият поглед се разширява, осво-
бождава се от някои ограничени схващания относ-
но природните връзки на съществуванието. Тъкмо 
една такава картина може да разшири тесния поглед 
до там, че да разберем: Онова, което става според 
днешните закони, би могло да има и съвсем друго 
обяснение. Ние ще видим, че някога е съществува-
ло съвсем друг вид зачатие, различно от половото. 
Накратко, в тази картина ние виждаме дълбоките 
връзки между човешките души и духовните сили. 
Ето какво се съдържа в тази картина.”

Колко жалко е, че веднага след смъртта на Ру-
долф Щайнер се пробудиха за живот толкова про-
тивоположни представи. Вярно е, че те са по вкуса 
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на днешното човечество и напълно импонират на 
младежта; хората дори биват считани за излишно 
скромни, ако те не споделят подобни възгледи. На 
отделни места се препоръчва лекциите да не бъдат 
четени. Ето как духовно-пробуждащото слово на 
Рудолф Щайнер бива заглушавано.

Нека да проследим описанията на Рудолф 
Щайнер.

„Ако се пренесем от Мадоната в Египетската 
епоха, ние ще се натъкнем на нещо напълно сходно, 
на един друг, но също толкова възвишен образ. Егип-
тянинът имаше своята Изис, с която той свързваше 
думите: Аз съм, това което бе, което е, и което ще 
бъде. Никой смъртен не е повдигнал моето було.

Този образ на Изида, на прелестната божествена 
духовност, която в духовното съзнание на египтя-
нина стоеше там, прегърнала детето Хорус, също 
както нашата Мадона с детето Исус, ни открива една 
дълбока тайна. Фактът, че тази Изис е представена 
като нещо, което носи вечното в себе си, отново ни 
припомня за усещането, което имаме, когато гледаме 
нашата Мадона. В образа на Изис ние трябва да виж-
даме онези дълбоки тайни, които имат своите корени 
в духовния свят. Мадоната е едно ново напомняне за 
Изис; Изис отново се появява в Мадоната. Ето каква 
е връзката между тях. И ние сме длъжни да вникнем 
в дълбоките невидими тайни, които свързват египет-
ската и днешната култура. А налице е също и една 
друга връзка между тях.”

„Прелестната божествена духовност” е тази, 
която трябва да изпълва нашите представи при съ-
зерцаването на този образ, а не някаква алегорична 
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анатомия. Нима не е ставало така, че в безкрайно 
много случаи ние потъваме в анатомическите под-
робности на редица физиологически процеси, без 
ни най-малко да сме се приближили до царството 
на чистата духовност и чистата естетика? Нека да 
се предпазваме от произволните алегории. Какво 
ни разкрива Рудолф Щайнер в цикъла „Египетски 
митове и мистерии” относно символа на рибата в 
катакомбите:

„Колко далеч е един толкова важен знак, раз-
глеждан от нас като символ на една цяла епоха от 
космическата еволюция, колко далеч е той от оне-
зи повърхностни тълкувания, които често чуваме 
тук или там. Истинските символи бяха такива, че 
те непосредствено се отнасяха до духовните фак-
ти. За първите християни те не само „означаваха” 
нещо. Един такъв символ е „един образ” на нещо, 
което действително може да бъде видяно в духовния 
свят и нито един символ не може да бъде правилно 
тълкуван, ако не се види и посочи ясно неговото 
съответствие в духовния свят. Всяка спекулация 
има най-много някаква подготвителна цел; изразът 
„означава” не е сполучлив; ние действително вник-
ваме в символа едва тогава, когато установим, че в 
него е вложен точно определен духовен смисъл.”

Както и по-нататък
„Ние вече казахме: Такива образи не са алего-

рии; по своето съдържание те стоят в непосредстве-
на връзка с действителни факти. Такива образи се 
откриват пред човека като сънищни образи, като съ-
новидения. Първоначално легендата за Озирис също 
беше сънувана, още преди ученикът на Мистериите 
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да беше съзрял действителните факти от еволюци-
ята на човечеството. В окултен смисъл, само онова 
представлява един символ, което подготвя човека за 
едно действително виждане. Символът е едно об-
разно описание на реални процеси и събития.”

Обаче тук ние сме изправени и пред други 
опасности. Съществува например и тази опасност: 
Да бъде отклонено в сферата на целесъобразността 
всичко онова, което Рудолф Щайнер ни остави като 
чисто духовно изкуство. Рудолф Щайнер ни даде 
евритмията, за да може нашата душа – улавяйки в 
свръхсетивните области телесните движения, които 
произлизат от етерните потоци – съзнателно да об-
хване това, което всъщност принадлежи на по-вис-
шите светове. По този начин връзките в нашето тяло 
постепенно се „разхлабват” и то започва да усеща 
себе си в елементите „въздух” и „етер”; то започва да 
се вслушва, да напипва вътрешно това, което става 
във въздуха чрез тоновете и звуците, и да го свързва 
с действащия там поток на съзнание, използувайки 
видимото проявление на същите жестове, които 
действуват и в невидимия свят.

Това изкуство – евритмията – не е някакво от-
ражение на човешките физически качества, какъвто 
е случаят с изобразителните изкуства, нито отраже-
ние на определени душевни изживявания, какъвто е 
танцът, каквато е дори космически инспирираната 
музика, потъваща после в дебрите на душата; то не 
обхваща също и протичащия във времето интимен 
живот на поезията. Евритмията е непосредствен из-
раз на духовния свят: на говора – това божествено 
завещание, което ни дава възможност да протъчем 
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материалния свят със силата на Духа, а занапред 
то ще ни позволи постепенно да се доверим и на 
по-фините елементи: въздухът, светлината и етерът. 
Тоновете и жестовете на отделните звуци са пъти-
щата към тези цели. Когато те се вмъкнат в звуците, 
възниква художественият говор. Обаче той може да 
си създаде едно отражение и във физическото тяло: 
и тогава това, което пронизва въздушния полъх като 
градивна, формообразуваща етерна сила, като офор-
мяне на звуковата вълна, се превръща във формиране 
на физическия жест. И преди всичко ръцете – докос-
вайки не земята, а направо съдбата – са тези, които 
са в състояние да следват тези форми на въздушния 
полъх. В тяхната подвижност е скрита възможността 
да възпроизвеждат огромното богатство на говора и 
по този начин все повече и повече да одухотворяват 
тялото. Така възникващото физическо движение под-
сказва какво се разиграва същевременно в етерния 
свят, какво се видоизменя стократно, обхващайки 
в себе си онова богатство, което представлява чо-
вешкия говор. Колко бедни в сравнение с това са 
личните изживявания!

Само по себе си това освобождаващо Духа из-
куство е вече лечебно. То полага основите за изграж-
дането на една особена терапевтика. Но тук изглежда 
е скрита тази опасност, че може да възникне мнени-
ето, според което изживяването на звуците трябва 
да бъде особено силно развито, включително и до 
органите на тялото. Това би означавало смърт на 
изкуството. То трябва да дава израз на свръхсетив-
ното, което е скрито зад сетивното; жестът трябва 
да остане само едно загатване и преобразяване, един 
подвижен живот, една носеща подемна сила; обаче 
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този жест следва да е непрекъснато движение, по-
верявайки го на пространството, на въздуха, без да 
е свързан с органите и без да има изходната си точка 
в нещо телесно. Ако всичко това би се превърнало в 
една тенденция, която вероятно би засегнала и об-
щуването ни с говора, тогава за щастие ние отново 
бихме стигнали там, където с помощта на Рудолф 
Щайнер можахме да избегнем умъртвяването на из-
куството. В противен случай неговите усилия, по-
ложени за нас, биха останали напразни. Ние просто 
бихме отхвърлили онзи мост, който е в състояние да 
ни отведе до другия свят. Вместо да насочим нашето 
съзнание към това, което живее в и извън тялото 
като въздушно трептене, с чиято помощ вече мо-
жем да обхванем светлината, вместо да почувстваме 
всеобхватния етер, изпълващ с огън и сила също и 
нашите мускули, ние отново бихме били приковани 
към скалата на тялото.

Египтяните трябваше да се научат да гледат в 
посока надолу; водени от познанието си за духо-
вния свят, който участвуваше също и в изграждането 
на органите, постепенно те трябваше да завладеят 
физическия свят, като за тази цел навлизаха все 
по-дълбоко в материята. Труповете бяха мумифи-
цирани, за да се избегне настъпващото при смъртта 
„разхлабване” на връзките между тялото и душата; 
на мъртвия се поднасяше храна като символ на не-
говата свързаност със Земята. Обаче ние съзнателно 
трябваше да поемем по другия път, да извършим 
обратното действие, да се демумифицираме! От 
това далеч не следва, че ние презираме физическия 
организъм. Напротив. Когато органите се превърнат 
в един вид говор, изразяващ космическите процеси 



172. Египетски митове и мистерии

и разкриващ делата на Боговете, тогава ние изжи-
вяваме нещо велико. Обаче ние искаме да изживеем 
в присъщото им величие също и нашите художест-
вени произведения, нашите свещени писания, а не 
да ги възприемаме като алегории на едни или други 
органически процеси. В изображенията върху двата 
купола на изгорелия Гьотеанум Рудолф Щайнер ни 
показа как космическите процеси могат да намерят 
своя видим израз в изкуството. А в говорното из-
куство той ни показа как потъналият в дълбок мрак 
човешки род може да почерпи от жизнените сили на 
етера една нова виталност. Но за тази цел ние трябва 
да оставим евритмията, това изкуство, което Рудолф 
Щайнер извлече за нас непосредствено от Духа, в 
неговия елемент, а не излишно да го въвличаме във 
физическите органи. Защото по този начин ние 
бихме го опошлили. Евритмията би се отклонила 
от своето развитие. Нека да наблюдаваме, нека да 
усетим как тялото откликва на говора, на мелодич-
ния звук, а после чрез жестовете да пренесем това, 
в което сме се вслушали, в медиумното обкръжение 
на елементите, пронизващи нашите физически тела, 
да го изживеем в цветовете, в светлината, в хармо-
ниите, в самия поток на живота... Едва тогава ще 
отговорим на онзи вик за спасение, който издават 
всички твари на Земята.

В едно такова Движение, каквото е антропософ-
ското, са ни дадени възможно най-големите блага, но 
същевременно ни дебнат и възможно най-големите 
опасности. Не само онези опасности, които напират 
от вътрешния свят на духовно устремените човеш-
ки души, за които Рудолф Щайнер толква често ни 
предупреждаваше, че при едностранчивия стремеж 
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към духовни опитности и без необходимата морална 
дисциплина, те вероятно биха останали непроявени, 
но и опасностите, идващи от такива духовни Съ-
щества, които искат да ни въвлекат още по-дълбоко в 
материализма, превръщайки градивните сили в раз-
рушителни. Тези Същества не спират да работят, и 
онези дарове от Рудолф Щайнер, до които те се до-
могват, за да постигнат своите цели, несъмнено ще 
бъдат използвани с най-голяма хитрост и съблазън. 
Ще възникнат тенденции, импониращи на вкуса на 
времето, и мнозина ще позволят върху главите им 
да бъде хвърлена мрежата на заблуждението. Нека 
да не пропускаме и привидно най-незначителните 
симптоми. Те могат да са от голямо значение и да са 
породени от една целенасочена воля, която използ-
ва нашата слепота. Нека да призовем в паметта си 
предупреждаващите думи на нашия учител, който 
непрекъснато ни напомняше за тези неща. Ние сме 
длъжни да съхраним неговото дело в чистота, длъж-
ни сме да изпълним неговото завещание.

Рудолф Щайнер ни описва един образ, който 
беше даван на окултния ученик в Египет и който 
по-късно беше пренесен в Гърция като легендата 
за Прометей по следния начин:

„Такива легенди и митове ние не бива да докос-
ваме с груби ръце. Не бива да лишаваме една пепе-
руда от цветния прашец на нейните криле. Такива 
образи не бива да бъдат изкривявани и измъчвани. 
Ние не бива да заявяваме: Прометей означава това 
или онова; ние трябва да изнесем действителните 
окултни факти и с оглед на тях да се опитаме да 
разберем образите, които са възникнали именно от 
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окултните факти, за да преминат после в съзнанието 
на хората.”

„Египетският посветен довеждаше своя ученик 
до онази степен, при която той можеше да разбере 
Азовото развитие на човека. Един такъв образ оказ-
ваше формиращо въздействие върху неговия Дух. 
Обаче окултният ученик не биваше да докосва фак-
тите с груби ръце; образът трябваше да стои пред 
него светъл и жив, и египетският посветен не искаше 
да „пресова” истините в банални и сухи понятия, а 
да ги предаде под формата на образи. Поезията е 
украсила мита за Прометей с много подробности, 
обаче ние не бива да прибавяме към него повече от 
това, което дават самите окултни факти, а само да 
оставим художествения образ под въздействието на 
собствените му градивни сили.”

Нека да не позволяваме да ни бъде отнето 
това, което чрез просветлената мъдрост на Рудолф 
Щайнер се стремеше да формира нашето духовно 
израстване.

Мария Щайнер
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Първа лекция
Лайпциг, 2.Септември 1908

Ако се запитаме, какво следва да бъде антропософи-
ята за хората, тогава от всевъзможните усещания и 
чувства, които сме изградили покрай заниманията 
си в тази област, ние винаги ще посочваме един и 
същ отговор: За нас антропософия следва да бъде 
един път за по-високо развитие на нашите човешки 
качества. 

По този начин ние поставяме пред себе си 
една цел на живота, която в известно отношение е 
валидна и самопонятна за всеки мислещ и чувству-
ващ човек, но която включва също разгръщането на 
най-важните, най-дълбоките сили и способности в 
нашата душа. Всъщност най-добрите хора от всички 
времена винаги са си задавали въпроса: Как човекът 
може да разгърне по правилен начин това, което е 
заложено в него? На този въпрос са давани най-раз-
лични отговори. Едва ли бихме могли да посочим 
по-кратък и по-убедителен отговор от този, който 
Гьоте – воден от едно дълбоко разбиране на нещата 
– дава в своето стихотворение „Тайните”.

„От властта, която всички същества обвързва, 
Освобождава се човекът, който себе си 

надмогва”
Тези думи съдържат извънредно дълбок сми-

съл, защото те ясно и убедително ни показват самата 
същност на всяко едно развитие. Същественото е, 
че човекът развива своите вътрешни усещания по-
ради факта, че се издига над самия себе си. Душата, 
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която преодолява себе си, намира пътя над себе си, 
а наред с това и пътя към най-висшите блага, които 
са определени за човечеството. И когато се готвим 
да обсъждаме една такава тема, каквото е днешната, 
нека да си припомним тези възвишени цели, които 
си поставя всяко духовно изследване. 

Първоначално то ще ни изведе встрани от обик-
новения хоризонт на живота, а после, навлизайки 
в нашата основна тема, ще обхванем с поглед една 
епоха, която се простира от древния Египет до наши 
дни. Това са цели хилядолетия, и познанието, към 
което се стремим, действително ще се окаже свър-
зано с най-дълбоките пластове на нашия духовен 
живот. Само привидно изглежда така, че стремейки 
се към висшите цели на живота, човек се отдалечава 
от това, което му е дадено непосредствено, всъщност 
тъкмо по този начин той стига до разбирането на 
това, което го занимава ежечасно. Човекът трябва 
да се отдалечи от дребнавите грижи на деня, от 
бремето на ежедневието и да насочи поглед нагоре 
към великите исторически събития, засягащи света 
и народите; само тогава той ще намери това, което 
душата му ще съхрани като свое истинско съкрови-
ще. Би могло да изглежда странно, когато се твърди 
че трябва да бъдат търсени определени връзки, ин-
тимни връзки между древния Египет, между време-
ната, в които се родиха величествените пирамиди 
и сфинксът, и нашето съвремие. На пръв поглед би 
могло да изглежда донякъде странно, че се надяваме 
да разберем по-добре нашето съвремие, ако насочим 
поглед в миналото. За тази цел обаче ние трябва да 
обхванем с погледа си много по-обширни, много 
по-далечни епохи. Но по този начин ние само ще 
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се приближим до нашата основна цел: Да открием 
възможността да се издигнем над самите себе си. 
За онзи, който вече се е занимавал по-основно с 
елементарните антропософски понятия, не ще му 
изглежда никак чудно, че търсим връзката между 
епохи, които са толкова отдалечени една от друга. 
Защото според нашето твърдо убеждение човешката 
душа непрекъснато се преражда и се връща отново 
на Земята, което означава, че човешките изживява-
ния между раждането и смъртта малко или много 
се повтарят. Ние все повече напредваме в нашето 
учение за прераждането. Размишлявайки върху 
тази тема, ние можем да поставим въпроса: Добре, 
тези души, които днес обитават в нас, вече са били 
и друг път тук на Земята, нима не е възможно те 
да са живяли и в страната на древния Египет, през 
Египетската културна епоха, нима не е възможно в 
нас да обитават същите души, които някога са се 
взирали в гигантските пирамиди и в загадъчните 
очертания на сфинкса?

На този въпрос следва да отговорим утвърди-
телно, въпреки че общата сцена е променена, нашите 
души вече са се взирали в древните паметници на 
културата. Общо взето, това са същите души, които 
са живяли тогава, те са преминали през по-късните 
епохи и сега отново се явяват в нашата епоха. И ние 
знаем, че нито един живот не остава без последици, 
знаем, че в душата съществува и остава онова, което 
тя е имала като изживявания и опитности, и че в 
по-късните прераждания то отново се проявява под 
формата на сили, заложби, темпераменти и т.н. Така, 
че начинът, по който ние днес разглеждаме приро-
дата, по който възприемаме особеностите и произ-
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веденията на нашата епоха, начинът, по който ние 
днес възприемаме света, е бил заложен още в древен 
Египет, в страната на пирамидите. Още тогава ние 
сме били, тъй да се каже, настроени да възприемаме 
физическия свят така, както го възприемаме днес. 
Ето защо ние искаме да изследваме тайнствените 
връзки между далечните епохи.

Ако искаме да вникнем в по-дълбокия смисъл 
на тези лекции, ние трябва да се върнем още по-на-
зад в нашето Земно развитие. Ние добре знаем, че 
нашата Земя често пъти е променяла своя облик. 
Древният Египет е бил предхождан от още по-стари 
култури. С помощта на окултното изследване ние 
можем да се върнем много по-назад в най-далечните 
времена от общочовешкото развитие, когато Земята 
е изглеждала по съвсем друг начин, отколкото днес. 
Лицето на Земята е било твърде различно в Азия и 
Африка. Ако насочим ясновиждащия поглед доста-
тъчно назад във времето, ние ще стигнем до онази 
епоха, когато нашата Земя е била сполетяна от една 
ужасна катастрофа, предизвикана от водните стихии, 
която основно е променила нейния външен вид. Ако 
отидем още по-назад, ние ще стигнем до пра-древни 
времена, в които Земята е имала съвършено друг об-
лик, тогава стигаме до онези времена, когато това, 
което днес представлява дъното на Атлантическия 
океан, разположен между Европа и Америка, е 
било на повърхността, било е суша. Ние стигаме 
до онази епоха, когато нашите души живееха в тела 
съвършено различни от днешните, ние стигаме до 
древната Атлантида, до онези пра-древни епохи, 
за които днешната наука не може да ни даде почти 
никакви обяснения.
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После тези земи на древна Атлантида намериха 
своята гибел в резултат на стихийни водни катастро-
фи. Тогава телата на хората имаха други форми, а по-
късно тези форми се промениха още повече. Обаче 
душите, които днес обитават в нас, живееха именно 
в тези тела на древните атлантци. Това бяха нашите 
души. Тогава водната катастрофа предизвика едно 
вътрешно раздвижване на атлантските народи: едно 
голямо преселение от Запад на Изток. Тези народи 
бяхме самите ние. В края на Атлантида самите ние 
бяхме тези, които се преселиха от Запад на Изток, 
през Ирландия, Шотландия, Холандия, Франция и 
Испания. Така атлантските народи се придвижиха 
на Изток и се заселиха в Европа, Азия и северните 
части на Африка.

Обаче не бива да смятаме, че тези, които из-
вършиха това преселение, не завариха никакви 
други народи в областите, които междувременно 
се бяха обособили като Азия, Европа и Африка. По 
това време почти цяла Европа, северна Африка и 
големи части от Азия бяха вече населени. Тези кон-
тинентални части бяха заселени не само от народите, 
идващи от Запад, а много по-отрано, така че всъщ-
ност споменатото преселение от хора се натъкна на 
едно чуждо за тях местно население. Ние можем да 
си представим, че с настъпването на по-спокойни 
времена са възникнали особени културни отноше-
ния. Например в близост до Ирландия имаше една 
област, в която преди катастрофата, настъпила много 
хилядолетия преди наши дни, живееше най-напред-
налата част от цялото земно население. По-късно 
тази част, предвождана от велики индивидуалности, 
потегли през Европа и се установи в една област на 
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средна Азия, от където един вид културни колонии 
се отправиха към различни точки на света. Една та-
кава следатлантска колония се отправи към Индия и 
завари едно население, живеещо там от пра-древни 
времена, което на свой ред също имаше определени 
културни традиции и колонистите, зачитайки зава-
рените културни традиции, основаха преди някол-
ко хилядолетия Първата следатлантска култура, за 
която официалните документи не споменават почти 
нищо. Това, което може да се намери в тези докумен-
ти, е съществувало хиляди години по-късно. Онези 
забележителни сборници, които наричаме Веди, 
съдържат само последните отзвуци от това, което е 
останало от една много по-ранна индийска култура, 
ръководена от свръхсетивни Същества и основана 
от „Свещените Риши”. Това беше една особена кул-
тура, за която днес бихме могли да имаме съвсем 
приблизителни представи, защото Ведите са само 
далечен отблясък от въпросната пра-древна индий-
ска култура.

Тази култура беше последвана от една друга, от 
Втората следатлантска култура, от която по-късно се 
изля мъдростта на Заратустра, културата, от която 
произлезе персийската култура. Индийската култу-
ра продължи дълго, дълго продължи и персийската 
култура, която постигна своя завършек в лицето на 
Заратустра.

По-късно, отново под влиянието на колонис-
тите, изпратени в земите, напоявани от реката Нил, 
възникна културата, която обозначаваме с четирите 
имена: Халдейско-египетско-асирийско-вавилонска-
та култура. В предна Азия, в северните части на Аф-
рика, възникна онази култура, която определяме като 
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Трета следатлантска култура, чиято връхна точка от 
една страна имаме в чудната халдейска небесна на-
ука, в халдейската звездна мъдрост, астрономията, 
а от друга страна и в египетската култура.

След това идва една Четвърта епоха, която се 
роди в южна Европа, епохата на гръцко-латинската 
култура, чието зазоряване виждаме в песните на 
Омир, която ни показва това, което можа да намери 
израз в гръцките културни произведения, в поетич-
ното изкуство и трагедиите на Есхил и Софокъл. Към 
тази култура принадлежат и римляните. Това е епоха, 
започваща приблизително към 8. век пр. Христос, 
около 747 г. пр. Хр. и продължила до 14.-15.век сл. 
Хр (1413 г.). След нея идва ред на Петата епоха, в 
която се намираме и ние, ще я последват Шестата 
и Седмата епоха. В тази Седма епоха древната ин-
дийска култура ще се появи в нова форма. Ние ще 
видим, че съществува един особен закон, който ни 
позволява да разберем действието на тайнствени-
те сили през тази епоха, както и връзките между 
различните култури. Нека най-напред да насочим 
поглед върху Първата епоха, тази на древно-индий-
ската култура. Ние ще установим, че по-късно тази 
Първа следатлантска епоха отново ще се прояви в 
Седмата епоха. Тогава древната индийска култура 
ще засияе в нова форма. Втората епоха, която на-
рекохме Древно-персийска, ще се прояви отново в 
Шестата следатлантска епоха. След залеза на нашата 
Пета културна епоха ние ще видим как в Шестата 
културна епоха отново ще оживее религията на За-
ратустра. И в нашите лекции ние ще видим как в 
нашата Пета следатлантска епоха ще настъпи един 
вид повторение на Третата, Египетската културна 
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епоха. Четвъртата, Гръцко-латинската епоха се на-
мира в средата, тя няма нищо подобно на себе си 
нито в миналото, нито в бъдещето.

За да направим по-разбираема тази тайнствена 
закономерност, трябва да добавим следното. Ние 
знаем, че древна Индия съдържаше нещо, което 
остава извънредно чуждо за съзнанието на днешния 
човек, това е делението на определени касти, кас-
тата на свещенослужителите, кастата на военните, 
на търговците, на работниците. Днешното съзнание 
не може да приеме подобно строго разграничава-
не между хората. Обаче в Първата следатлантска 
културна епоха то беше нещо самопонятно, според 
тогавашните условия хората трябваше да бъдат раз-
делени в четири големи съсловия в зависимост от 
различните душевни качества. При това никой не се 
оплакваше от една или друга несправедливост, поне-
же хората бяха насочвани от техните предводители, 
които имаха такъв авторитет, че разпорежданията 
им се приемаха без някакво съмнение. Хората смя-
таха, че техните предводители, седемте свещени 
Риши, обучени в самата Атлантида от божествени 
Същества, виждат много добре в кое съсловие да 
бъде поставен всеки един човек от народа. Ето защо 
едно такова разделение беше нещо напълно естест-
вено. Обаче през Седмата следатлантска епоха ще 
настъпи групиране от съвсем друг вид. Ако през 
Първата следатлантска епоха авторитетът беше този, 
който посочва мястото на всеки определен човек, 
в Седмата епоха нещата ще са съвсем различни; 
тогавашните хора ще се групират според обектив-
ни, реални гледни точки. Нещо подобно виждаме 
при мравките: те изграждат една държава, която в 
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чудното си устройство, както и в способността да 
се справя с изключително сложни задачи остава не-
достижима за нито една човешка държава. И точно 
там ние виждаме един нагледен пример за това, 
което изглежда толкова чуждо на днешния човек, а 
именно: кастовата система, която определя задачата 
на всяка отделна мравка.

Независимо от днешното мнение, един ден 
хората ще се убедят: благоденствието на хората се 
крие в това, те да се разпределят в обективни групи; 
разделението на труда и равенството могат да въ-
рвят ръка за ръка. Човешката общност ще живее в 
една чудна хармония. Това е нещо, което можем да 
установим от анализа на бъдещето. Ето как древна 
Индия отново ще се появи в света; а по сходен на-
чин определени особености на Трета следатлантска 
епоха ще се възродят в хода на Петата следатлантска 
епоха.

Ако се вгледаме в това, което е непосредствено 
вързано с нашата тема, ние ще открием една об-
ширна област: ние виждаме гигантските пирамиди, 
загадъчния сфинкс; ще видим че душите, които при-
надлежаха на древните индийци, после бяха въплъ-
тени в египтяните, а са въплътени също и днес. И ако 
внимателно вникнем в тази обща характеристика, 
пред очите ни ще се очертаят две явления, които ще 
ни покажат как можем да проследим тайнствените 
нишки между египетската и днешната култура още 
на свръхсетивно равнище. Ние споменахме закона 
за повторението в различните епохи; ако обаче го 
проследим в духовната област, то ще ни се стори 
още по-многозначително.

Всички ние познаваме една забележителна 
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картина, която поне веднъж сме виждали в живота 
си, онази знаменита картина на Рафаел, която по 
стечение на ред обстоятелства се намира именно 
тук, в средна Германия: имам предвид Сикстинската 
Мадона. От тази картина, която може да бъде видяна 
в безброй репродукции, ни облъхва една неземна 
чистота: съзираме я в лицето на майката, в свобод-
ното разположение на фигурите, в дълбокия поглед 
на детските очи. А когато после се вгледаме в обла-
коподобните очертания, всред които личат безброй 
ангелски лица, ние се изпълваме с едно по-дълбоко 
чувство, с едно чувство, което ни позволява да раз-
берем още по-добре цялата картина. И ако мога да се 
осмеля, аз бих добавил: Ако някой гледа внимателно 
и сериозно това дете, обгърнато от майчините ръце, 
а зад него облакоподобните форми, всред които се 
очертават безброй ангелски лица, тогава той има 
усещането: Това дете не е родено по естествен път, 
то е едно от тези, които се носят там всред облаците. 
Самото това детенце Исус е като разновидност на 
една от облакоподобните форми, само че малко по-
сгъстена, сякаш един такъв небесен ангел е прелетял 
от облаците и се е разположил в ръцете на Мадоната. 
Едно истинско усещане на нещата би ни говорило 
тъкмо по този начин. И ако усилим това усещане в 
себе си, тогава нашият поглед се разширява, осво-
бождава се от някои ограничени схващания относ-
но природните връзки на съществуванието. Тъкмо 
една такава картина може да разшири тесния поглед 
до там, че да разберем: Онова, което става според 
днешните закони, би могло да има и съвсем друго 
обяснение. Ние ще видим, че някога е съществува-
ло съвсем друг вид зачатие, различно от половото. 
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Накратко, в тази картина ние виждаме дълбоките 
връзки между човешките души и духовните сили. 
Ето какво се съдържа в тази картина.

Ако се пренесем от Мадоната в Египетската 
епоха, ние ще се натъкнем на нещо напълно сходно, 
на един друг, но също толкова възвишен образ. Егип-
тянинът имаше своята Изис, с която той свързваше 
думите: Аз съм, това което бе, което е, и което ще 
бъде. Никой смъртен не е повдигнал моето було.

Този образ на Изис, на прелестната божествена 
духовност, която в духовното съзнание на египтя-
нина стоеше там, прегърнала детето Хорус, също 
както нашата Мадона с детето Исус, ни открива една 
дълбока тайна. Фактът, че тази Изис е представена 
като нещо, което носи вечното в себе си, отново ни 
припомня за усещането, което имаме, когато гледаме 
нашата Мадона. В образа на Изис ние трябва да виж-
даме онези дълбоки тайни, които имат своите корени 
в духовния свят. Мадоната е едно ново напомняне за 
Изис; Изис отново се появява в Мадоната. Ето каква 
е връзката между тях. И ние сме длъжни да вникнем 
в дълбоките невидими тайни, които свързват египет-
ската и днешната култура. А налице е също и една 
друга връзка между тях.

Нека да си припомним как египтянинът се 
отнасяше към своите мъртви; да си припомним 
мумиите; как египтянинът държеше на това, да се 
запази външната физическа форма колкото е въз-
можно по-дълго време, и ние знаем, че египтянинът 
изпълваше своите гробове с такива мумии, в които 
той съхраняваше външната форма, и че до мумиите в 
гроба той поставяше определени вещи, собственост 
на мъртвия, като спомен за изтеклия физически жи-
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вот, вещи, които имаха отношение към физическия 
живот. Това, което човекът е имал във физическия 
живот, трябваше да бъде запазено. Така египтянинът 
свързваше своите мъртви с физическия план на би-
тието. Тези обичаи се оказаха извънредно устойчиви 
и смятаме, че те са много характерни за древната 
египетска култура. Но всичко това не остана без 
последици за душите.

Нека да се замислим върху това, че нашите 
души са живели в египетски тела. Несъмнено, на-
шите души са били инкарнирани в тези тела, пре-
върнати впоследствие в мумии. От предишни мои 
описания добре знаем, че когато след смъртта чо-
векът се освобождава от своето физическо и етерно 
тяло, той – намирайки се в астралния свят – далеч не 
изпада в някакво безсъзнателно състояние, а чисто 
и просто разполага с друг вид съзнание. От духо-
вния свят той може да се взира надолу към Земята, 
въпреки че днес той не може да върши обратното 
– да се взира нагоре към духовния свят. И съвсем 
не е безразлично дали тялото е било консервирано 
като мумия, дали това тяло е било изгорено или 
разложено в гроба. По този начин възникват опре-
делени връзки. Благодарение на обстоятелството, 
че в древен Египет телата са оставали запазени 
дълго време след смъртта, душите, намиращи се 
в периода между смъртта и новото раждане имаха 
точно определени изживявания. Когато поглеждаха 
надолу към Земята, те знаеха: Това е моето тяло; те 
продължаваха да са свързани с него; имаха пред себе 
си формата на тяхното тяло; за душите това тяло 
ставаше нещо важно, защото след смъртта душата 
продължаваше да има своите изживявания. Впечат-
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лението, което мумифициарното тяло правеше, се 
отпечатваше дълбоко и душата се оформяше именно 
според това впечатление. Прераждайки се постоян-
но, тази душа премина в гръцко-латинската култура 
и днес тя живее в нас. Фактът, че след смъртта тези 
души са се взирали в техните мумифицирани тела 
не е останал без последици, понеже те непрекъсна-
то отправяха взор към тези тела. Душите развиха 
симпатия към мумифицираните тела и резултатът 
от това взиране надолу се проявява днес, в Петата 
следатлантска културна епоха като една подчерта-
на склонност на душите да придават изключително 
голяма стойност на външния физически живот. 
Всичко онова, което днес наричаме „привързаност 
към материалния свят” идва от там, че по време на 
Египетската епоха душите можеха да се взират от 
духовния свят в техните собствени инкарнации. 
Поради тази причина човекът се научи да обича 
физическия свят; ето защо днес хората са убедени, 
че в периода между раждането и смъртта значение 
има само физическото тяло. Подобни възгледи не 
се раждат от нищото. С такива размишления ние не 
отправяме някаква критика към културата от време-
то на мумиите, а само обръщаме внимание върху 
някои закономерности, свързани с повтарящите се 
въплъщения на душите. В своето развитие хората 
не биха направили по-нататъшните си крачки, ако 
не се взираха в мумиите на телата си. Днешният 
човек би изгубил всякакъв интерес към физическия 
свят, ако египтяните не бяха упражнявали култа към 
мумиите. Този култ трябваше да бъде упражняван, 
за да се пробуди един оправдан интерес към физи-
ческия свят. Фактът, че днес човекът е организирал 

3. Египетски митове и мистерии
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своя свят така, както го виждаме около себе си, е 
последица от това, че египтяните са мумифицирали 
физическите тела след смъртта. Защото това култур-
но течение също беше ръководено от посветените, 
които можеха да предвиждат бъдещото развитие на 
човечеството. Египтяните не правеха мумиите по-
ради хрумването на този или онзи; именно тогава 
човечеството беше насочвано от определени висши 
индивидуалности, които разпореждаха да се върши 
това, което е правилно. Човешките действия бяха 
подчинени на авторитета. В школите на посветените 
добре знаеха, че нашата епоха е свързана с Третата 
следатлантска епоха; още тогава тези тайнствени 
връзки между епохите бяха ясни за жреците и тък-
мо те разпореждаха мумифицирането с далечната 
цел: Един ден душите да извличат духовните си 
опитности от външния физически свят.

Мъдростта ръководи света. Фактът, че днес хо-
рата мислят по определен начин, е последица от това, 
което душите са изживяли в древен Египет. Нека да 
навлезем в дълбоките тайни, лежащи в основата на 
различните културни течения. Досега само отдалеч 
поглеждахме към тези тайни, защото примерът с 
Мадона като едно ново проявление на Изис, както 
и това, което казахме във връзка с мумифицирането, 
е само едно начално загатване относно истинската 
същност на тези дълбоки духовни връзки. Обаче ние 
ще навлезем още по-навътре в тези отношения, ще 
разгледаме не само външните проявления, но и това, 
което лежи в техните основи.

Външният живот протича между раждането и 
смъртта. Животът на човека след смъртта е много 
по-продължителен: ние го наричаме „Камалока” и 
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това всъщност са изживяванията в духовния свят. 
Изживяванията в свръхсетивните светове са много 
по-сложни от тези във физическия свят. Какво сме 
изживявали впрочем като древни египтяни в другия 
свят?

Когато сме отправяли поглед към пирамидите, 
когато сме съзерцавали сфинкса, колко различно е 
протичал онзи живот, колко различно е живяла то-
гава нашата душа между раждането и смъртта! Този 
живот просто не би могъл да се сравнява с днешния 
живот, а и сравнението не би имало никакъв смисъл. 
Тогава през Египетската епоха душата изживяваше 
нещо съвършено различно от това, което изживява-
ше в гръцкия свят, или в епохата на Карл Велики, 
или което тя изживява в наши дни. Другият свят, 
духовният свят също претърпява определено раз-
витие и това, което човекът днес изживява между 
смъртта и новото раждане, е нещо коренно различно 
от всичко онова, което изживяваше древният егип-
тянин след като напускаше физическото тяло. Както 
мумифицирането се е развило в хода на времето и 
е станало причина за днешното умонастроение на 
човека, както този външен живот се е повтарял от 
Третата в Петата епоха, така също е настъпил и един 
напредък в развитието на онези тайнствени светове, 
в които душите пребивават между смъртта и ново-
то раждане; тук ние също ще открием определени 
връзки и зависимости. И тогава действително ще сме 
допринесли за разбирането на това, което живее в 
нас като плод от онези древни времена. Несъмнено, 
тук ние ще навлезем в по-трудните места от лаби-
ринта на Земното развитие. Обаче тъкмо по този 
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начин ние напълно ще вникнем в съотношенията 
между това, което египтянинът строеше, халдеецът 
мислеше и всичко онова, всред което протича нашия 
съвременен живот. Онова, което действуваше някога, 
ние го виждаме отново да просветва в заобикалящия 
ни свят и по-точно в това, което ни интересува от 
този заобикалящ ни свят. Ние ще стигнем до съот-
ветните изводи за тези зависимости както във физи-
ческо, така и в духовно отношение. За тази цел ще 
посочим как развитието напредва, как Четвъртата 
следатлантска епоха представлява едно чудно свърз-
ващо звено между Третата и Петата епоха. И тогава 
нашата душа ще се издигне до тайнствените връзки 
и зависимости, на които е подчинен света, а плодът 
от всичко това ще бъде едно дълбоко разбиране на 
силите, които живеят вътре в самите нас. 
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Втора лекция
Отражението на космическите събития върху  

религиозните възгледи на хората

Вчера ние се опитахме да разгледаме определени 
връзки и отношения, засягащи както живота, така и 
духовните процеси в така наречените следатлантски 
епохи. Ние видяхме, как Първата културна епоха 
от това време ще се повтори в последната, Седмата 
следатлантска епоха, как персийската култура ще се 
повтори в Шестата културна епоха, и как културната 
епоха, която ще разгледаме през следващите дни, 
египетската, се повтаря в нашия живот и нашите 
съдби сега, в Петата културна епоха. За четвъртата 
култура, гръцко-латинската, ние вече казахме, че 
тя си е запазила едно изключително положение и 
че тя няма да претърпи никакво повторение. По-
сле насочихме вниманието си върху тайнствените 
връзки, определящи културите на следатлантското 
време, което настъпи след загиването на Атлантида 
в резултат на стихийни водни катастрофи. Епохата 
след Атлантида също ще загине. В края на нашата 
Пета следатлантска епоха също ще се разразят ка-
тастрофи, чиито последици ще са сходни с тези от 
края на Атлантида. Седмата следатлантска култура 
ще намери своя край чрез войната на всички против 
всички. Това са извънредно важни зависимости и 
връзки; ние ги описахме от различни гледни точки, и 
ако ги проследим още по-внимателно, те ще хвърлят 
ясна светлина в нашия душевен живот.

За да изградим необходимите предпоставки за 
по-нататъшното обсъждане, днес трябва да повто-
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рим някои неща. Ние ще отправим духовен поглед 
към възникването и развитието на нашата Земя и ще 
установим, че далечните хоризонти на това развитие 
са от изключителна важност за самите нас.

Още в самото начало нека да отправим едно 
предупреждение, че не бива да се правят схематични 
повторения. Когато става дума за такива повторения 
в областта на окултизма като например: „Първата 
културна епоха се повтаря в Седмата, Третата в Пе-
тата” и т.н., тогава човек с комбинативна дарба лесно 
би се изкушил да прилага такива схеми и в други 
области. И действително, много съчинения върху 
теософията са пълни с всевъзможни нелепости. Ето 
защо нека да предупредим: решаващи са не схемите 
и комбинациите, а духовното виждане, иначе греш-
ките са неизбежни. Наистина, това което можем да 
прочетем в духовния свят, може да бъде разбрано с 
помощта на логиката, но не и открито с логиката. То 
може да бъде изживяно само чрез непосредствената 
опитност.

Ако искаме да вникнем още по-точно в култур-
ните епохи, ние трябва да стигнем до един цялостен 
обзор относно развитието на Земята, какъвто има 
онзи ясновидец, който може да насочи своя духовен 
поглед в събитията от пра-далечното минало. Ако се 
вгледаме назад в миналото на нашата Земя, ние ще 
установим, че тя не винаги е изглеждала така, както 
изглежда днес. Някога тя не притежаваше твърдата 
минерална основа, както днес; минералното царство 
не изглеждаше такова, каквото е днес; върху него не 
съществуваха такива растения и животни, каквито 
са днешните; хората също не притежаваха днешните 
тела от плът и кръв; човекът все още не разполага-
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ше с никаква костна система. Всичко това се разви 
много по-късно.

Колкото по-назад отиваме в миналото, толкова 
повече се приближаваме до едно състояние, което 
– ако бихме го разглеждали от мировите далечини 
– щяхме да го виждаме като една мъгла, като един 
фин етерен облак. Наистина тази облачна формация 
би била много по-голяма от нашата днешна Земя, 
защото тя би се разпростирала до границата на 
външните планети от нашата Слънчева система и 
дори отвъд тях. Тази облачна формация би обхва-
щала в себе си не само това, от което е образувана 
нашата Земя, но и всички планети, включително и 
Слънцето. И ако бихме могли да изследваме тази 
облачна формация – предполагайки че наблюдателят 
може да се приближава към нея – тя би ни изглеж-
дала така, сякаш е съставена от фини етерни точки. 
Когато отдалеч виждаме един рояк мушици, той ни 
изглежда като един облак, но в близост до него виж-
даме отделните животинки. Приблизително така ние 
бихме виждали тази Земна маса в пра-далечното ми-
нало, която тогава не беше „материална” в днешния 
смисъл на думата, а беше сгъстена само до етерно 
състояние. Следователно, тази Земна формация се 
състоеше от отделни етерни точки, обаче с тези 
етерни точки беше свързано нещо твърде особено. 
Ако предположим, че човешкото око би могло да 
различава тези етерни точки, то не би възприемало 
нещата така, както би ги виждал ясновидецът днес, 
а фактически той може това, насочвайки своя поглед 
назад в миналото.

Нека да си послужим с едно сравнение. Да 
вземем едно семе от роза, от една дива роза, едно 
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добре запазено семе. Какво вижда този, който го 
разглежда? Той вижда едно малко тяло, и ако не 
знае предварително какво следва, никога не би 
могъл да узнае как от това семе ще израстне една 
роза. От формата на семето не могат да се правят 
никакви по-нататъшни предвиждания. Обаче този, 
който има известни ясновидски дарби, ще може да 
изживее следното. Постепенно семето ще изчезне от 
зрителното му поле, обаче пред ясновиждащия му 
поглед ще се появи един образ, подобен на цвете, 
който духовно израства от семето. Обаче ние бихме 
се заблудили, ако повярваме, че този образ е напълно 
еднакъв с бъдещото растение. Образът съвсем не съ-
впада с растението. Ясновидецът вижда един чуден 
образ от светлина, съдържащ в себе си определени 
потоци и сложни конфигурации, и би могло да се 
каже, че това, което по-късно израства от семето, е 
само една сянка от този чуден светлинен образ.

Нека да съхраним в себе си представата за това, 
как ясновидецът вижда първообраза на растението, 
и сега отново да се обърнем назад към нашата пър-
вична Земя с нейните отделни етерни точки. Ако 
сега ясновидецът, също застане срещу една такава 
етерна точка, срещу такива етерни частици, от които 
е съставена първичната субстанция на Земята, тогава 
от тези етерни точки, като от етерни семенца, също 
както при растителното семе, за него би израстна-
ла една светлинна форма, една великолепна форма, 
която в действителност не съществува, но дреме в 
тези етерни точки. И тогава какво е това, което яс-
новидецът вижда, насочвайки погледа си назад към 
тези атоми на първичната Земя? Какво е това, което 
израства пред него? Това е една форма, която отново 
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е различна – също както първообразът на растението 
е различен от сетивното растение – и това е формата 
на физическия човек: това е не друго, а първообра-
зът на днешната човешка форма. Следователно, още 
тогава човешката форма, чисто духовно, дремеше 
в етерните прашинки, и беше необходимо цялото 
Земно развитие, за да може това, което дремеше там, 
да се развие до степента на днешния човек. За тази 
цел бяха необходими много, много условия, също 
както и за растителното семе са необходими много 
условия: да бъде заровено в почвата, да получава 
топлина от Слънчевите лъчи и т.н. Ние постепенно 
ще разберем как се стигна до днешната човешка 
форма, ако си изясним какво точно се е случило в 
големия междинен период от време.

В прадалечното минало всички планети бяха 
съединени с нашата Земя. Нека най-напред да раз-
гледаме Слънцето, Луната и Земята, които ни ин-
тересуват най-много дори и днес. Нашето Слънце, 
нашата Луна и нашата Земя тогава не съществуваха 
поотделно, а образуваха едно цяло. Ако бихме раз-
бъркали заедно тези три днешни небесни тела като 
една обща каша в един огромен миров казан, и бихме 
си представили това като едно небесно тяло, щяхме 
да получим това, което Земята беше в нейното пър-
вично състояние: Слънце+Земя+Луна. Естествено, в 
това небесно тяло човекът можеше да живее само в 
едно духовно състояние. Тогава той можеше да жи-
вее само в това състояние, защото със Земята беше 
свързано също и това, което представлява днешното 
Слънце. И това състояние, при което мировото тяло 
на нашата Земя включваше в себе си както Слънцето 
и Луната, така и свързаните с тях Същества и сили, 
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продължи дълго, дълго време. През това далечно 
минало човекът се съдържаше в първичния атом на 
човека само в духовно състояние. Това положение 
се промени едва когато в нашето мирово развитие 
стана нещо особено, а именно когато Слънцето се от-
дели като самостоятелно небесно тяло, а Земя+Луна 
останаха все още свързани. Сега това, което по-рано 
беше едно цяло, се раздели на две, на две небесни 
тела, Слънцето и от друга страна Земята+Луната. 
Защо стана така?

Естествено, всичко което се случва има своя 
дълбок смисъл и ние ще го разберем, ако – насочвай-
ки поглед в миналото – установим, че тогава Земята 
беше обитавана не само от човеците, но и от други 
Същества от духовно естество; наистина, последни-
те не можеха да бъдат възприемани с физическите 
очи, но те бяха там, те съществуваха там също както 
човеците и другите физически същества. Например 
с нашия свят бяха свързани онези Същества, живее-
щи в обкръжението на Земята, които християнския 
езотеризъм нарича Ангели, Ангелои. Ние можем 
да си представим тези Същества най-добре, ако се 
замислим, че едно такова Същество се намира на 
степента, която човекът ще заема, когато нашата 
Земя ще е завършила своето развитие.

Една още по-висока степен заемат Арханге-
лите, Архангелои или Духовете на Огъня: онези 
Същества, които можем да видим, когато обгърнем 
с поглед делата на цели народи. Тези дела се ръко-
водят от Същества, които наричаме Архангели или 
Архангелои.

На още по-висока степен стоят онези Същест-
ва, които наричаме Пра-начала, Архаи или Духове 
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на Личността, и ние ги откриваме, когато обгърнем 
с поглед цели епохи и много народи, и вникнем в 
техните отношения и противоположности. Това са 
така наречените Духове на Времето. Ако например 
разгледаме нашата епоха, ще установим, че тя е 
ръководена от тези по-висши Същества, наричани 
Архаи. Има и още по-висши Същества, които спо-
ред християнския езотеризъм носят името Власти, 
Ексузиаи, или Духове на Формата. Следователно, с 
нашата Земя са свързани безброй Същества, които 
се присъединяват към човека като един вид стъпала 
на стълбата от Земята към небето.

Ако тръгнем от минерала и се издигнем от ми-
нерала към растението, от растението към животно-
то и стигнем до човека, ще установим, че човекът е 
най-висшето физическо същество; другите Същества 
обаче са също тук; те са всред нас и проникват в нас 
от всички страни. В началото на нашето Земно раз-
витие, за което току що говорихме, когато Земята се 
появи като първична мъглявина от лоното на веч-
ността, всички тези Същества бяха свързани с нея, 
и ясновидецът би установил, как едновременно с 
човешката форма, в този образ проникваха и дру-
ги Същества. Това са гореспоменатите Същества, 
както и Същества от още по-висш род, каквито са 
Властите, Господствата, Престолите, Херувимите и 
Серафимите. Всички тези Същества бяха вътрешно 
свързани с огромния етерен прах, за който стана дума, 
но те се намират на различни еволюционни степени. 
Има такива, които са от толкова висш порядък, че 
човекът едва ли може да има някакво предчувствие за 
тях, но има и други, които стоят по-близо до него. По-
неже тези Същества бяха на различна еволюционна 
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степен, те не можеха да напредват в своето развитие 
така, както човека; ето защо за тях трябваше да бъде 
създадено едно място за живеене, едно обиталище. 
Всред висшите Същества имаше и такива, които биха 
изгубили много в своето развитие, ако трябваше да 
останат свързани с по-низшите Същества. Ето защо 
те се отделиха от тях. От мъглявината те взеха най-
финните субстанции и на Слънцето си изградиха свое 
обиталище. Там те си образуваха тяхното небе; там 
те налучкаха правилното темпо за личното си раз-
витие. Ако биха останали в по-грубите субстанции, 
които те отхвърлиха на Земята, тогава те не биха 
могли да напреднат в своето развитие. Това би пред-
ставлявало едно препятствие, една оловна тежест в 
тяхното развитие. Следователно, това което настъпва 
в материалния свят като разцепеление на мировата 
субстанция, идва не само поради физически причини, 
а чрез силите на определени Същества, които имат 
нужда от съответно обиталище за своето развитие; 
основната причина е в това, че те трябва да си изгра-
дят свой миров дом. Ето какво трябва да подчертаем: 
в основата на материалните процеси лежат духовни 
причини.

И така, в небесното тяло, включващо Земя+-
Луна остана човекът и заедно с него по-висшите 
Същества от най-долната Йерархия като Ангели и 
Архангели, както и Съществата, намиращи се по-
ниско от самия него. Само едно единствено могъщо 
Същество, което всъщност беше вече достатъчно 
узряло, за да остане заедно с другите на Слънцето, 
се пожертвува и остана свързано със Земята+Луната. 
Това е Съществото, което по-късно беше наречено 
Яхве или Йехова. То напусна Слънцето и оттогава 
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започна да ръководи всичко, което ставаше върху 
небесното тяло Земя+Луна.

По този начин ние имаме две обиталища. От 
едната страна е Слънцето с най-висшите Същества 
под водачеството на едно от тях, което например 
гностиците се опитваха да си представят под името 
Плерома. Ние трябва да си представим това Същест-
во като Регент на Слънцето. От друга страна Яхве е 
ръководител на Земя+Луна. Нека ясно да запомним: 
най-благородните, най-висшите Духове се отделиха 
със Слънцето и напуснаха Земя+Луна. Луната все 
още не беше отделена от Земята; тя продължаваше 
да бъде включена в небесното тяло на Земята.

Как да си представим този космически процес, 
какъвто означаваше отделянето на Слънцето от Зе-
мята? Преди всичко, ние трябва да усетим Слънцето 
с неговите обитатели като най-святото, най-чистото, 
най-величественото, което дотогава беше свързано 
със Земята, а може да усетим това, което е Земя+-
Луна като нещо, останало на по-ниско равнище. И 
това състояние беше на по-долна степен, отколкото е 
нашата днешна Земя. Тя успя да се издигне по-горе, 
защото в един по-късен момент Земята се освободи 
от Луната, а заедно с нея и от своите по-груби суб-
станции, редом с които човекът не би могъл да се 
развива по-нататък. Земята трябваше да изхвърли 
Луната от себе си.

Преди този момент обаче Земята се намираше 
в най-мрачния, най-ужасния период от своето раз-
витие; тогава това, което имаше благородни заложби 
за развитие, беше под властта на лоши, много лоши 
сили и човекът можа да напредне в развитието си 
само поради факта, че заедно с Луната тези лоши 
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сили бяха отстранени от Земята.
Нека да почувствуваме, как тук един принцип на 

светлината, един принцип на величието, принципът 
на Слънцето, се изправя срещу принципа на мрака, 
принципа на Луната. Ако бихме могли да обхванем 
с ясновиждащ поглед Слънцето, което се отдели 
от общото небесно тяло, тогава, освен Същества-
та, желаещи да го обитават ние щяхме да видим 
и нещо друго. Това, което се отдели като Слънце, 
би изглеждало свързано не само с духовните Съ-
щества, то би се показало не само откъм етерната 
си природа, защото всичко това принадлежеше на 
по-грубата му страна; то би се показало като нещо 
астрално, като една могъща светлинна аура. Това 
което бихме могли да почувствуваме като принцип 
на светлината, ние бихме го видяли като една све-
теща аура в мировото пространство. Обаче поради 
факта, че тази светлина напусна Земята, внезапно тя 
започна да изглежда като сгъстена, макар и все още 
не изцяло минерална. В онези времена един срещу 
друг застанаха един добър и един лош принцип, един 
светъл и един тъмен принцип.

Нека сега да видим как изглеждаше Земята, 
преди тя да отдели от себе си Луната. Бихме си 
изградили напълно погрешна представа, ако си я 
представим като нашата сегашна Земя. Ядрото на 
тогавашната Земя представляваше една огнена, кло-
кочеща маса. Това ядро би изглеждало като едно 
огнено ядро, само че заобиколено от стихийни 
водни маси, нямащи нищо общо с днешните водни 
стихии, защото тези водни маси съдържаха в себе 
си също и металите, разбира се – в течна форма. И 
вътре във всичко това се намираше човекът, обаче 



47

в съвършенно друга форма.
Такава беше Земята тогава, когато отдели от 

себе си Луната; но преди всичко – тогава на Земята 
нямаше въздух, той чисто и просто не се намираше 
в пределите на Земята. Тогавашните същества не се 
нуждаеха от въздух; те имаха съвършено друга диха-
телна система. Тогавашният човек представляваше 
един вид риба – амфибия. Той беше съставен от съ-
всем мека, течна материя. Това, което той всмукваше 
в себе си, беше не въздух, а нещо, което се съдър-
жаше във водата. Приблизително така изглеждаше 
Земята в онова време. Ние трябва да чувствуваме 
как през тогавашната епоха Земята стоеше един вид 
по-ниско от нашата днешна Земя. Така и трябваше 
да бъде. В противен случай, ако Слънцето и Луната 
не бяха се отделили от Земята, човекът никога не 
би намерил вярното темпо и правилните средства за 
своето развитие. Ако Слънцето би останало съеди-
нено със Земята, всичко би се развивало прекалено 
бързо; ако пък Луната би останала съединена със 
Земята, всичко би се развивало прекалено бавно. 
Когато в резултат на планетарната катастрофа 
Луната се отдели от Земята, тогава постепенно се 
подготви и това, което бихме  могли да обозначим 
като едно разграничаване на въздушната обвивка 
от водния елемент. Тогава въздухът съвсем не беше 
като днешния въздух; той съдържаше в себе си и 
всички възможни пáри. Обаче съществото, което се 
подготвяше тогава, беше само един далечен пред-
шественик, и то само под формата на определени 
заложби, на днешния човек. Ние ще опишем всичко 
това още по-подробно.

Така ние се доближаваме до човека на три ета-



48

па. Първо го описваме при онези условия, когато 
заедно с всички по-висши Същества той обитаваше 
общото небесно тяло Земя+Слънце+Луна. Тогава 
той би изглеждал на ясновидеца така, както вече го 
описахме. После го описахме при твърде неблаго-
приятните условия на съчетанието Земя+Луна. Ако 
би останал при тези условия, той би се превърнал 
в едно зло, в едно ужасно и диво същество. Когато 
Слънцето се беше отделило от Земята, ние имаме 
противоположността „Слънце” от една страна, и 
„Земя+Луна” от друга страна. Слънцето стоеше в 
пространството като една грандиозна Слънчева аура. 
От друга страна формацията Земя+Луна остана с 
всички зловещи сили, които увличаха надолу също 
и благородните елементи в човека. Така възникна 
двоичната подялба на света. После дойде троичното 
разделяне на света. Слънцето остана такова, какво-
то беше; обаче Земята се отдели от Луната; Луната 
взе със себе си най-грубите субстанции, но човекът 
остана на Земята.

Насочвайки поглед към третия голям период, 
човекът долавяше в космическите сили един тро-
ичен принцип. И той се питаше: откъде идват тези 
сили? През първия голям период човекът беше все 
още свързан с висшите сили на Слънцето. Силите, 
които възникнаха през втория период, бяха изтегле-
ни навън заедно с Луната. Човекът почувствува това 
като едно спасение, но той запази спомена за първия 
период, когато все още беше свързан със Слънцето. 
Човекът се научи да познава копнежа; той се чув-
ствуваше като отхвърления син. А със силите, които 
се отделиха от Земята заедно със Слънцето и Луната, 
с тези сили той продължаваше да се чувствува като 
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един син на Слънцето и Луната.
Ето как нашето планетарно тяло Земя измина 

пътя от единството през двоичността до троичност-
та: Слънце, Земя, Луна.

Времето, когато Луната се отдели от Земята и 
човекът получи нови възможности за развитие, това 
време наричаме Лемурийска епоха. И след като Ле-
мурийската епоха приключи в резултат на стихийни 
огнени катастрофи, настъпиха онези условия, които 
позволиха възникването на древната Атлантида.

Тогава от водните маси се издигнаха първите 
наченки на сушата. Това се случи дълго време след 
отделянето на Луната. Обаче Земята можа да се раз-
вие по един благоприятен начин, тъкмо поради това 
отделяне на Луната. В условията на Атлантида чове-
кът изглеждаше съвсем различно от днешния човек 
– ние ще се спрем на това по-късно – но, така или 
иначе, през Атлантската епоха той беше дотолкова 
напреднал, че можеше да се придвижва като една 
мека, плуваща, бих казал висяща маса, която насоч-
ваше своите жизнени сили нагоре към въздушната 
обвивка на Земята. Едва по-късно, много бавно, се 
разви костната система. А към средата на Атлант-
ската епоха човекът беше стигнал толкова далеч в 
своето развитие, че изглеждаше до голяма степен 
подобен на днешния човек. Обаче на Атлантида 
човекът имаше ясновидско съзнание и днешното 
предметно съзнание се ражда едва по-късно. Ис-
каме ли да разберем тогавашния човек, не бива да 
забравяме този факт: атлантците притежаваха така 
нареченото сумрачно ясновидство.

Ние ще разберем по-добре това ясновидско съ-
знание, ако го сравним с днешното съзнание. Днес от 

4. Египетски митове и мистерии



50

сутрин до вечер човекът възприема света с външните 
си сетива. Чрез дейността на сетивните си органи 
той непрекъснато стига до зрителни и слухови впе-
чатления и т.н. Обаче с настъпването на нощта – що 
се отнася до човека – сетивният свят потъва в едно 
море на безсъзнателност. Впрочем за окултиста това 
не е никаква безсъзнателност, а само една по-ниска 
степен на съзнание. Сега е необходимо да припо-
мним, че днешният човек има едно двойно съзнание: 
едно ясно дневно съзнание, и едно сънищно съзна-
ние. В началото на Атлантската епоха това не беше 
така. Нека да разгледаме как изглеждаше прехода от 
будност в сън през онези времена. Тогава ставаше 
приблизително следното: периодически човекът се 
потопяваше в своето физическо тяло, обаче той не 
възприемаше предметите около себе си в техните 
резки очертания както прави това днес. Ако си пред-
ставим, че през една зимна вечер вървим в гъста 
мъгла и виждаме уличните лампи като обгърнати от 
една светлинна аура, ние ще имаме приблизителна 
представа за предметното съзнание на атлантеца. За 
тогавашния човек всичко беше обгърнато от една 
такава мъгла. Така изглеждаше дневният поглед към 
околния свят. Обаче нощният поглед към света не 
беше такъв, какъвто е днес. Когато заспивайки атлан-
тецът се отделяше от своето тяло, той не потъваше 
в безсъзнание, а попадаше в един свят на божест-
вено-духовни Същества, на Азови Същества, които 
той възприемаше около себе си като свои спътници. 
Както е вярно, че днес денем човекът не вижда тези 
Същества, така също е вярно, че през онези времена 
той се потопяваше в едно море от духовност, където 
той действително възприемаше различни духовни 
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Същества. Денем той беше спътник на по-низшите 
царства, нощем той беше спътник на по-висшите 
Същества. Така човекът живееше в едно духовно 
съзнание, макар и сумрачно; въпреки че не прите-
жаваше никакво себесъзнание, той живееше всред 
тези божествено-духовни Същества.

А сега да проследим четирите периода от на-
шето Земно развитие. Първо ще проследим периода, 
в който Слънцето и Луната все още бяха съединени 
със Земята. Нека живо да си представим този период. 
Ние трябва да си кажем: Да, всъщност Съществата 
на тази Земя са чисти, идеални Същества и факти-
чески човекът е там само като едно етерно тяло и е 
видим само за духовните очи.

После стигаме до втория период. Сега ние 
виждаме Слънцето като едно самостоятелно небес-
но тяло, видимо като аура, а Земята+Луната като 
един свят на Злото. После стигаме до третия пери-
од: Луната също се отделя от Земята, а на Земята 
продължават да действуват силите, произтичащи от 
тази троичност. След това стигаме до един четвър-
ти период. Сега вече човекът е едно същество във 
физическия свят, който му изглежда като обвит в 
мъгла; а докато спи остава спътник на божествените 
Същества. Тази епоха, която завършва със стихийни 
водни катастрофи, е епохата на Атлантида.

А сега да пристъпим още по-напред и да си 
представим човека от следатлантското време. Както 
казахме, той се е развивал в продължение на много 
хилядолетия; първоначално ние го виждаме в пър-
вите следатлантски културни епохи: Древно-индий-
ската, Древно-персийската, Египетско-халдео-вави-
лонската, Гръцко-латинската и нашата Пета култура. 
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Но какво изгуби човекът в хода на своето развитие. 
Той изгуби най-вече едно нещо, което лесно можем 
да си представим, ако вникнем в описанието на 
древна Атлантида.

Какво ставаше с атлантците докато те спяха? 
Тогава човекът все още беше спътник на Боговете; 
той действително възприемаше духовния свят. Ето 
какво изгуби човекът след атлантската катастрофа. 
Около сияещия човек се разпростря нощен мрак. За 
сметка на това настъпи просветление на дневното 
съзнание, както и напредък в развитието на Аза. Чо-
векът извоюва за себе си всичко това, обаче древните 
Богове изчезнаха от погледа му; те останаха само 
като спомени, и всичко, което душата беше изживяла 
през първите следатлантски времена се превърна в 
спомен, в един спомен за предишното общуване с 
тези божествени Същества.

Обаче ние знаем, че душите остават същите, 
че те се прераждат. Точно както в древните време-
на на Атлантида нашите души вече съществуваха, 
вече живееха в съответните тела, така те същест-
вуваха и във времето, когато Слънцето и Луната се 
отделиха от Земята, а и в още по-стари времена. 
Човекът присъствуваше дори и по-рано, в това, ко-
ето нарекохме „етерен прах”. И сега петте културни 
епохи на следатлантското време, така както са пред-
ставени в техните мирогледи, в техните религии, не 
са нищо друго, освен спомените за древните епохи 
на Земята. 

Първата, Древно-индийската култура, разви 
една религия, която озари хората като едно вътрешно 
просветление, като едно вътрешно повторение на 
най-първата епоха, когато Слънцето и Луната все 
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още бяха съединени със Земята, когато висшите 
Слънчеви Същества все още обитаваха Земята. Ние 
можем да допуснем какви възвишени представи са 
светили в човешките сърца. А Духът, свързан с всич-
ки Ангели и Архангели, с всички висши Духове, с 
всички висши Богове и Същества – през първото 
планетарно състояние на Земята, първичната мъгля-
вина, този Дух на индийското съзнание обхващаше 
под името на една висша индивидуалност, под името 
Брахм или Брахма. В духовен смисъл Първата кул-
турна епоха на следатлантско време повтори първия 
планетарен период от развитието на Земята. Тя не е 
нищо друго, освен едно повторение на първия Земен 
период, осъществено във вътрешните образи и съ-
зерцания на човешката душа.

А сега нека да обхванем с поглед Втората сле-
датлантска културна епоха. Религиозното съзнание 
на Древно-персийската култура има своите корени в 
принципа на светлината и мрака. Тогава великите по-
светени говореха на хората за две Същества, едното 
от които беше олицетворявано в Слънцето, а другото 
– в Луната. Тези Същества те противопоставяха едно 
на друго: Аура Маздао, Светлинната аура, Ормузд, е 
Съществото, което персите почитаха като най-вис-
шия Бог; Ариман е злият Дух, представителят на 
всички онези Същества, които населяваха формаци-
ята Земя+Луна. Религията на персите представлява 
един спомен за втората голяма Земна епоха.

А за Третата следатлантска културна епоха чо-
векът трябваше да си каже приблизително следното: 
В мен живеят силите на Слънцето и на Луната; аз 
съм един син на Слънцето, но и един син на Луната. 
Всички сили на Слънцето и на Луната намират израз 
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в лицето на „бащата” и „майката”.
Ако в пра-древното минало светогледът на ин-

дийците се свеждаше до едно единство, то религията 
на персите се определяше от една двойнственост, 
характерна за епохата, когато Слънцето се отдели 
от Земята, а в религиозните възгледи на египтяни, 
халдейци, асирийци и вавилонци е залегнала троич-
ността, която възникна след отделянето на Слънцето 
и на Луната. Троичността се проявява във всички 
религиозни възгледи на Третата следатлантска кул-
турна епоха и в Египет ние я виждаме в лицето на 
Озирис, Изис и Хорус.

А това, което човекът изживяваше в своето 
съзнание през Четвъртата Земна епоха, епохата на 
Атлантида, като близост с Боговете, всичко това се 
проявява като спомен в рамките на гръцко-латин-
ската култура. Гръцките Богове не са нищо друго, 
освен спомени за Боговете, чиито близък спътник 
човекът беше по времето на Атлантида, онези Бо-
гове, чиито етерни форми той възприемаше чрез 
своето ясновидство, когато нощем излизаше извън 
своето физическо тяло. Както е вярно, че днес чо-
векът вижда физическите предмети, толкова вярно 
е, че тогава човекът виждаше Зевс, Атина и т.н. За 
него това бяха действителни форми. Това, което 
атлантецът изживяваше и усещаше в своето ясно-
видско съзнание, то отново се прояви за човека на 
Четвъртата следатлантска култура в лицето на Пан-
теона. И както Египетската епоха е един спомен за 
троичността през време на Лемурийската епоха, така 
и изживяванията в Атлантида останаха като един 
вид спомени в гръцката йерархия на Боговете. В 
Гърция, както и в цяла Европа, това бяха същите 
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Богове, които атлантецът виждаше, само че той ги 
наричаше с други имена. Тези имена съвсем не са 
измислени; те са имена за същите Същества, които 
се движеха около човека, когато през атлантското 
време той напускаше своето физическо тяло.

Така ние виждаме, как големите космически 
процеси намират своя символичен израз в религиоз-
ните възгледи на отделните следатлантски културни 
периоди. Това, което се разиграваше по време на 
съня през Атлантската епоха, то отново оживя през 
Четвъртата културна епоха.

Сега ние се намираме в Петата следатлантска 
културна епоха. За какво можем да си спомняме 
сега ние? Първата културна епоха, тази на древни-
те индийци, можеше да си представи първата Земна 
епоха; персите можеха да си спомнят втората Земна 
епоха, принципа на доброто и злото; древните егип-
тяни си представяха третата Земна епоха с нейната 
троичност. Гръцката, древно-германската, римската 
културна епоха имаха своя Олимп. Гърците можеха 
да си спомнят най-вече образите на Боговете от Ат-
лантида. После дойде новото време, Петата следат-
лантска епоха. За какво можеше да си спомня тя?

За нищо! – Тази е причината, поради която в 
толкова много отношения безбожното време взе връх 
и поради която тази Пета епоха е призвана да гледа 
не в миналото, а в бъдещето. Петата културна епоха 
трябва да гледа в бъдещето, когато всички Богове 
отново ще трябва да възкръснат. Това повторно съ-
единяване с Боговете беше подготвено във времето, 
когато Христовата сила навлезе в Земното развитие 
и тя действуваше толкова мощно, че можа да про-
буди у човека едно божествено съзнание. Образите 
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на Боговете от Петата културна епоха не можеха 
да бъдат спомени; хората на Петата следатлантска 
епоха трябва да гледат напред и в буквалния смисъл 
на думата да „предвиждат”; само тогава животът от-
ново ще стане духовен. Съзнанието през Петата сле-
датлантска епоха трябва да стане апокалиптично.

Вчера ние разгледахме връзките между от-
делните култури на следатлантското време. Днес 
посочихме как космическите процеси се отразяват 
в религиозните възгледи на тези култури.

Нашата Пета културна епоха се намира в среда-
та на Земното развитие; ето защо трябва да гледа на-
пред. Едва в нашата епоха Христос ще може да бъде 
разбран напълно; защото нашите души са дълбоко 
вплетени в тайните на света. Ние ще се убедим, как 
повторението на Египетската епоха в нашата Пета 
културна епоха ни дава онова свързващо звено, 
което действително ще ни позволи да надникнем 
в бъдещето. 
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Трета лекция
Древните центрове на посвещение

Човешката форма като съдържание на медитацията

Вчера ние говорихме за онези тайнствени връзки, 
които съществуват между предишните планетарни 
състояния на нашата Земя и различните светогледи 
на отделните следатлантски култури. И пред нас 
се откри изумителният факт, че когато атлантската 
катастрофа промени облика на Земята, в древна 
Индия стана така, че предведическата, древната 
и свещенна индийска култура с нейното величест-
вено философско прозрение на цялата тази Първа 
културна епоха показа нещо като един огледален 
образ на събитията, разиграли се в самото начало 
на Земното развитие, в онова пра-далечно минало, 
когато Слънцето, Луната и Земята все още състав-
лява едно единно небесно тяло. Това, което тогава 
беше виждано по духовен път и до което се изди-
гаха онези, на които беше дадено, не беше нищо 
друго, освен една чисто духовна форма, която 
действително съществуваше в началния период от 
планетарното развитие на нашата Земя.

И ние видяхме, че второто планетарно състо-
яние на Земята, когато Слънцето се отдели от об-
щото небесно тяло, представлявано вече от Земя-
та+Луната, че това своеобразно противопоставяне 
на два свята във Втората културна епоха, древно-
персийската се прояви като онази философско-ре-
лигиозна система, която се базираше върху про-
тивоположността между принципа на светлината в 
Слънчевата аура и принципа на мрака, върху про-
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тивоположността между Ормузд и Ариман.
Третата голяма културна епоха, Египетско-ва-

вилонско-асирийската, е едно духовно отражение 
на това, което се разгира, когато Слънцето, Луна-
та и Земята се обособиха като три самостоятелни 
небесни тела. И ние вече накратко посочихме, че 
в троичността: Озирис, Изис, Хорус се отразява 
тази астрална троичност на третата Земна епоха, 
звездната троичност: Слънце, Луна, Земя. Ние спо-
менахме и факта, че това разделяне стана през Ле-
мурийската епоха, и че тя беше последвана от Ат-
лантската епоха, четвъртото планетарно състояние 
на нашата Земя, където човешкото съзнание корен-
но се различаваше от днешното съзнание. Тогава, 
чрез описаната друга форма на съзнание, човекът 
живееше заедно с Боговете, които той познаваше, 
с Боговете, които хората по-късно нарекоха: Вотан, 
Балдур, Тор, Зевс, Аполон и т.н. Това са духовни 
Същества, които атлантският човек можеше да 
различава благодарение на своето ясновидство. 
Това виждане на божествено-духовни Същества 
през Атлантската епоха се повтори в спомените 
на народите от Гръцко-латинската епоха, както и 
при народите на Северна Европа. Това бяха споме-
ни, свързани с изживявания на минали състояния 
на съзнанието. Независимо дали бяха Вотан или 
Зевс, Марс, Хера, Атина – във всички тях живее 
един спомен за древните духовни Същества, които 
представляваха и самото съдържание на онзи дре-
вен свят на Боговете.

А Четвъртата следатлантска епоха протече 
така, че нейните религии бяха един вид отражение 
на онова, което се случи през самата Атлантска 
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епоха. Днес ние трябва да се задълбочим малко по-
вече в душите на древното индийско, персийско и 
египетско човечество. Ако искаме да си изградим 
един верен образ за тези изживявания, за това, 
което религиозно живееше в древните културни 
епохи, ние трябва да се замислим върху следното: 
Както най-важните съставни части на тези древни 
народи, така и най-надарените личности, ясновид-
ци и пророци, бяха наследници на онези хора, кои-
то вече са живели и в Атлантската епоха, и че след 
голямата атлантска катастрофа в никакъв случай не 
загина всичко, което представляваше древната ат-
лантска култура; онова, което надживя атлантската 
катастрофа, постепенно беше, така да се каже, при-
садено в новото време. И ние ще разберем най-до-
бре душите на древните следатлантски потомци, 
ако се потопим в душите на последните атлантци.

В края на Атлантида хората се различаваха 
твърде много едни от други. Едните бяха съхрани-
ли до голяма степен древното ясновидство. Техни-
те ясновидски способности не изчезнаха внезапно; 
те продължиха да живеят у мнозина от тези, които 
взеха участие в голямото преселение от запад на 
изток; докато при другите хора ясновидството по-
степенно угасна. Имаше както напреднали, така и 
изостанали хора, и лесно можеше да се отгатне, че 
според характера на тогавашното развитие най-
малко напреднали бяха тъкмо онези, които про-
дължиха да са ясновиждащи, понеже те изостанаха 
на една предишна еволюционна степен и запазиха 
стария характер на атлантците. Най-напредналите 
се оказаха тези, които първи усвоиха физическото 
възприемане на света, които първи се доближиха 
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до нашето днешно предметно съзнание. Това бяха 
най-напредналите, които нощем престанаха да 
проникват по ясновидски начин в духовния свят, 
а денем започнаха да възприемат все по-резките 
очертания на физическия свят. И тъкмо онази 
малка група, за която вече споменах, ръководена 
от един голям, от най-големия посветен, наричан 
обикновено Ману, тъкмо тези хора бяха отведени 
дълбоко навътре в Азия. Там тази малка група, ко-
ято първа изгуби старите ясновидски дарби, така 
да се каже оплоди заварените културни традиции. 
За тези хора дневното съзнание започна да преоб-
ладава все повече и повече; те започнаха да виждат 
това, което и ние днес виждаме: резките очертания 
на предметите във физическия свят. Посветените 
отведоха този народ навътре в Азия, за да му оси-
гурят известна изолираност; в противен случай 
той би влязал в досег с други народи, които бяха 
запазили тяхното старо ясновидство. Само благо-
дарение на това, че за известно време този народ 
остана отделен от другите, той можа да израстне 
до една нова степен от еволюцията на човечест-
вото. Във вътрешността на Азия беше формирана 
един вид колония, от която трябваше да тръгнат 
големите културни течения към останалите народи 
по света. Първоначално северна Индия беше онази 
страна, която получи своя нов културен подтик от 
този център. Ние вече посочихме, че тези малки 
народни маси, разпращани като пионери на новата 
култура, никъде не попадаха в незаселена земя, по-
неже още по-рано, преди голямото преселение от 
запад на изток, другите народи се придвижваха ви-
наги към онези нови части от континента, които се 
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издигаха от морското дъно. Така че народът, изпра-
тен от въпросната колония в Азия, трябваше да се 
смеси с други народни маси, които бяха изостанали 
спрямо онези, които бяха ръководени от Ману. При 
другите народи се срещаха и такива, които бяха за-
пазили старото ясновидство. Посветените основаха 
колонии не както това става днес; те постъпваха по 
друг начин, а не както се колонизира днес. Те добре 
знаеха, че трябва да се изходи от душите на заваре-
ното население. Пратениците не биваше да натрап-
ват това, което имаха да кажат. Те се съобразяваха 
с онези душевни особености, които заварваха в съ-
ответните земи. Създаваше се едно уравновесяване 
и се вземаха под внимание всички потребности 
и нужди на местното население. Трябваше да се 
държи сметка за религиозните възгледи, които се 
основаваха върху спомена от старите времена, от 
старите ясновидски способности. При това напъл-
но естествено беше, че само при една малка група 
от най-напредналите хора можаха да се развият 
чистите представи. Повечето хора развиха компро-
мисни представи от стария атлантски и от новия 
следатлантски вид. Ето защо навсякъде всред тези 
големи човешки маси, както в Индия, така и в Пер-
сия, и в Египет, навсякъде, където възникваха раз-
личните следатлантски култури, ние намираме и не 
толкова напреднали, не толкова култивирани рели-
гиозни представи, които обаче не бяха нищо друго, 
освен един вид продължение на старите атлантски 
представи. И сега, за да разберем какви бяха тези 
представи в народните религии, ние трябва да си 
изградим един образ за тях. Ние трябва да се пре-
несем в душите на последните атлантски жители. 
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Нека да си припомним, че през атлантско време 
човекът не оставаше лишен от съзнание докато 
спеше, но през нощта, спейки, той продължаваше 
да има определени възприятия също както и през 
деня – ако изобщо можем да говорим за „ден” и 
„нощ” в онази епоха. През деня той възприемаше 
само първите следи от това, което днес ние толкова 
ясно различаваме в света на сетивните възприятия. 
А през нощта той живееше редом с божествено-
духовните Същества. Атлантецът нямаше нужда 
от никакво доказателство, че има Богове, също 
както днес ние нямаме нужда от доказателство, 
че съществуват минералите. Боговете бяха негови 
спътници, негови другари; през нощта самият той 
беше едно духовно същество. В своето астрално 
тяло и в своя Аз той преброждаше духовния свят. 
Самият той беше един Дух и срещаше Същества, 
които бяха от същото естество, каквото е неговото. 
Естествено, висшите духовни Същества не бяха 
единствените, които срещаше тогава. Той срещаше 
и по-низши Духове, стоящи по-ниско от тези, ко-
ито по-късно бяха описани като Зевс, Вотан и т.н. 
Разбира се, те не бяха единствените; те бяха само 
малка част от многото други. Нещата стояха така, 
както например доскоро хората са можели да виж-
дат крале и императори. Мнозина не са успявали 
да ги зърнат, но въпреки това са били убедени, че 
кралете и императорите съществуват. В това състо-
яние, което беше валидно за всички хора, също и 
през деня, човекът възприемаше заобикалящите го 
неща по различен начин, отколкото ги възприемат 
днешните хора; дневното съзнание също беше раз-
лично, и ние трябва да се опитаме да разберем това 
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последно съзнание на атлантците.
Ние вече описахме как сутрин когато атланте-

цът се потопяваше в своето физическо тяло, Бого-
вете изчезваха от неговия поглед. Той виждаше 
физическите предмети като обгърнати от една мъг-
ла. Такива бяха образите за тогавашното дневно 
съзнание. Обаче тези образи имаха и едно друго 
особено качество, което трябва да си представим 
съвсем точно.

Нека за миг да си представим, че една така-
ва душа се приближаваше до някакво езеро. Тази 
душа не виждаше езерните води така ясно очерта-
ни, както днес, но когато насочваше своето внима-
ние натам, тя изпитваше нещо съвсем различно от 
това, което днес изпитва някой, който се прибли-
жава до едно езеро. Приближавайки се до езерото, 
още чрез самото съзиране, в нея се пораждаше едно 
чувство, сякаш тя вкусва нещо от това, което стои 
физически там пред нея, без да поглъща нито една 
глътка от езерната вода. Чрез самото виждане ду-
шата усещаше: водата е сладка или солена. Изобщо 
тогавашните усещания бяха коренно различни от 
тези, които ние имаме днес, когато гледаме водата. 
Днес ние виждаме само водната повърхност без да 
проникваме по-навътре. Онзи, който в онези вре-
мена, когато все още съществуваше древното сум-
рачно ясновидство, се приближаваше до езерото, 
далеч нямаше чувството, че се изправя пред нещо 
чуждо; той по-скоро усещаше, че би могъл изцяло 
да навлезе във водата. Днес, виждайки буца сол, 
ние първо трябва да я опитаме, за да усетим ней-
ния вкус. Атлантецът усещаше соления вкус още 
с приближаването си до солта. Тогавашният човек 
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беше разположен вътре в самите неща и за него те 
бяха нещо одушевено. Той възприемаше, така да се 
каже, самите Същества, които придаваха соления 
вкус. Всичко около него беше одушевено: възду-
хът, земята, водата, огънят. Човекът можеше да се 
потопи във вътрешността на нещата; той живееше 
там с тяхната същност. Това, което днес наричаме 
„неодушевени предмети”, тогава не съществуваше. 
Ето защо човекът чувствуваше всичко около себе 
си според своите симпатии или антипатии. Той 
чувствуваше, той изживяваше вътрешната същ-
ност на нещата.

Навсякъде живееха спомените за тези изжи-
вявания. Така че онези части от индийското на-
селение, които колонистите завариха, също бяха 
повлияни в душите си от една такава връзка с не-
щата. Те знаеха: във всички неща живееха души. 
Те съхраниха способността да виждат свойствата 
на нещата. Тогавашният човек, приближавайки се 
до езерото, вече вкусваше водата. Той виждаше 
духовното Същество, което определяше вкуса на 
водата. Той можеше да срещне това Същество през 
нощта, когато лягаше край водата и заспиваше. 
Денем той виждаше материалното, нощем вижда-
ше това, което оживотворява всичко. Денем той 
виждаше предмети, камъни, растения, животни; 
чуваше полъха на вятъра, ромоленето на водата; 
нощем вътре в себе си той виждаше в истинската 
му светлина всичко онова, което живееше като Ду-
хове в природния свят. За него те не бяха някакви 
поетичеки измислици, или фантазия, а нещо, което 
той действително възприемаше. Ето колко дълбоко 
трябва да се потопим в душите, ако искаме да ги 
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разберем. И тогава наистина се убеждаваме, каква 
ужасна безмислица е, когато днешните учени гово-
рят за „анимализъм”, който дава възможност на на-
родната фантазия да одушевява и персонифицира 
всичко, до което се докосва. Обаче такава народна 
фантазия не съществува. Който действително по-
знава народа, не споменава подобно нещо. Много 
често можем да се натъкнем на следния странен 
довод: Както едно дете, спъвайки се в масата, запо-
чва да я удря с ръце – тъй казват тези учени – по-
неже смята масата за одушевено същество, така и 
първобитният човек придавал душевни качества на 
цялата природа. Този довод е повтарян безкрайно 
много пъти. Несъмнено, тук има фантазия, обаче 
тя е присъща на учените, а не на народа. Те са тези, 
които сънуват. Онези, които първоначално са въз-
приемали всичко душевно, те не са сънували, а 
само са препредавали онова, което са долавяли със 
сетивата си.

При древните народи този вид възприятия 
се проявява като спомен. Фактически детето не 
смята масата за одушевено същество; по-скоро то 
все още не съумява да почувствува душата в себе 
си, а се оприличава на парче безчувствено дърво. 
Именно защото се чувствува като без душа, то се 
поставя на същата степен, каквато има бездушната 
маса и започва да я удря. Истинските факти са в 
пълна противоположност на това, което твърдят 
учените. Независимо дали отиваме в Индия, в Пер-
сия, в Египет, в Гърция, или където и да е другаде, 
ние навсякъде откриваме онези представи за света, 
каквито охарактеризирахме току що. И в тези пред-
стави беше влято това, което древните посветени 

5. Египетски митове и мистерии
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даваха като култура на съответните народи.
В древна Индия културата беше ръководена 

от Ришите. Но нека сега ние да се замислим: Кое 
всъщност даваше повод за онази форма, която се 
разви като една от най-важните форми на индий-
ския мироглед? Ние знаем, че във всички времена 
са съществували така наречените школи на Мисте-
риите, където онези, които можеха да развиват сво-
ите духовни способности, се научаваха да виждат 
все по-дълбоко във Вселената; където те събуждаха 
дремещите в тях способности за вникване в духо-
вните връзки между нещата. Духовните импулси 
на културите се раждаха тъкмо в тези мистерийни 
центрове. В стремежа си да разберем посветените, 
ние обикновено ги търсим в следатлантското вре-
ме, понеже там тяхната същност е най-достъпна за 
човешкия разум; обаче един вид подобие на посве-
тени ние бихме срещнали също и през атлантско 
време. За да разберем напълно тези посветени, 
нека да се пренесем в методите на старото атлант-
ско посвещение.

Тогава съществуваха онези състояния на съ-
знанието, които вече описахме. Ако бихме попад-
нали в онези времена, ние все още не бихме наме-
рили човека в неговата сегашна форма. Тогава той 
беше устроен по съвсем друг начин. Нека впрочем 
да се пренесем в първата половина на Атлантската 
епоха. Тогавашният човек също беше изграден от 
физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз, 
обаче физическото тяло изглеждаше съвсем раз-
лично. Физическото тяло беше такова, че бихме 
могли да го сравним приблизително с телата на 
някои морски животни: ние бихме могли да го до-
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коснем, но не и да го видим; то беше пронизано от 
определени насочващи линии, които проблясваха 
в него. Физическото тяло беше много по-меко от 
днешното; в него нямаше още никакви кости. Ма-
кар и да съществуваха някои хрущялни зачатъци 
на скелета, все пак тогавашното физическо тяло 
коренно се различаваше от днешното. Напротив, 
етерното тяло беше много по-важната съставна 
част на човешкото същество. Физическото тяло на 
човека беше малко или много еднакво с днешното, 
обаче етерното тяло беше огромно. За отделните 
хора това етерно тяло беше различно и ние бихме 
могли да опишем четири различни типа. Тези чети-
ри основни форми бяха застъпени малко или много 
у всеки един атлантец. Тези форми са запазени в 
четири имена. Това са имената на апокалиптичните 
животни: телец, лъв, орел, човек. Но не би било съ-
всем правилно, ако си представяме, че тези форми 
са се покривали напълно с днешните животни, и 
все пак те напомняха – чрез впечатлението, което 
правеха – за днешните животни, носещи същите 
имена. Впечатленията, които етерните тела праве-
ха, можеха да бъдат разбрани чрез образа на лъва, 
телеца, орела или човека. Една част, показваща 
силно изразени способности за размножение или 
белези на извънредно голям апетит, беше срав-
нена, примерно, с телеца; друга разновидност от 
човеците беше онази, която живееше по-скоро в 
духовното: това бяха човеците – орли, които не се 
чувствуваха особено добре във физическия свят. 
Имаше и такъв вид човеци, които в своето етерно 
тяло бяха, тъй да се каже, близки до днешното фи-
зическо тяло на човека; вярно е, че то не беше на-
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пълно еднакво, но все пак приличаше на човешката 
форма. Естествено, ние трябва да си представим, 
че не преобладаваше един или друг тип, а във все-
ки един бяха застъпени всичките четири, но един 
от тях доминираше.

Следователно, така изглеждаше устройството 
на етерните тела на атлантското население. Осо-
бено мощно, но недоразвито оставаше астралното 
тяло, а Азът все още се намираше извън човека. 
Тогавашните хора изглеждаха съвършено раз-
лични от днешните; естествено, преждевременно 
развитите индивиди приемаха по-късните форми, 
но като цяло тогавашните хора могат да бъдат оха-
рактеризирани тъкмо по този начин. Следователно, 
така изглеждаше нормалното средно състояние на 
тогавашното човечество.

Съвършено друго беше положението при по-
напредналите, при учениците от мистерийните 
центрове, при тези, които се стремяха да постиг-
нат посвещението на древна Атлантида. Нека по 
духовен път да се пренесем в един такъв център за 
посвещение и да потърсим онова, което учителите 
откриваха на учениците. Но какво представляваше 
този древен атлантски учител?

Ако днес човек срещне един посветен, той 
съвсем не би могъл да го познае по неговата външ-
ност. Днес малцина биха познали един такъв по-
светен по неговата външност, защото днес след 
като физическото тяло на човека е напреднало 
толкова много в своето развитие, а въпреки това 
посветеният трябва да живее в едно такова тяло, 
последното се различава от другите човешки тела 
само по някои интимни подробности. Обаче в ми-
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налото посветеният беше много, много различен 
от останалите хора. Другите хора все още при-
тежаваха животински форми, животински тела, 
физическото тяло беше малко в сравнение с огром-
ните етерни тела, то представляваше по-скоро една 
тромава животинска субстанция. Посветеният се 
различаваше по това, че в своето физическо тяло 
той беше подобен на днешната човешка форма, че 
носеше едно човешко лице подобно на днешното 
човешко лице, че притежаваше един преден мозък 
като този на днешния средностатистически човек. 
Тогава посветените имаха един много развит мо-
зък, докато при другите мозъкът беше неразвит. 
Тези посветени имаха своите школи и там – чрез 
определени методи – те приемаха ученици от нор-
малното човечество, доколкото те бяха зрели и до-
статъчно развити.

За да вникнем напълно в по-нататъшното из-
ложение, ние трябва да вземем предвид следното. 
Ние трябва да сме наясно, че в хода на времето ду-
ховните съставни части на човека изгубиха своята 
власт върху неговото физическо тяло почти напъл-
но. Макар и днешният човек да движи своите ръце 
и крака, да натиска педалите на велосипеда, макар 
и да владее своята физиономия, накратко, макар 
и да има известна власт над тялото, всичко това 
е само един последен, нищожен остатък от онази 
власт над физическото тяло, която съществуваше 
в древна Атлантида. Тогава мисълта, чувството 
имаше едно много по-голямо въздействие върху 
физическото тяло. Това, което човекът мисли, то-
гава упражняваше едно много по-голямо влияние 
върху физическото тяло. Ако днес някому се даде 
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една мисъл за седмици, месеци или години, той 
само в изключителни случаи ще може да упражни 
някакво влияние по-далеч от етерното тяло. Много 
рядко пъти например медитацията би могла да ока-
же някакво влияние върху физическото тяло. Ако 
чрез подобно усилие някой би могъл, примерно, 
да промени формата на челото си, следователно 
да упражни някакво действие върху костите, това 
би представлявало днес едно изключително пости-
жение. Днес това може да се случи много, много 
рядко. Днес трябва да бъде изразходвана изключи-
телно голяма енергия, ако искаме мисълта да ока-
же някакво въздействие върху физическото тяло. 
Относително по-лесно е да се въздействува върху 
кръвообращението или дишането, но и това е доста 
трудно. Днес мисълта вече може да действува върху 
етерното тяло и в резултат на това през следващата 
инкарнация етерното тяло ще може да пренася тези 
действия върху физическото тяло, променяйки не-
говите външни очертания. Днес човекът трябва да 
постъпва така, че да знае: аз работя не само за една 
инкарнация, а за много бъдещи инкарнации. Защо-
то душата е нещо вечно; тя непрекъснато се връща 
на Земята във все нови и нови прераждания.

Съвсем друго беше положението в школите 
на древното посвещение. Там мисленето имаше 
пълната власт да оказва влияние върху физичес-
кото тяло за относително кратко време. Ученикът 
на Мистериите можеше сам да упражни влияние 
върху своето физическо тяло до такава степен, че 
да го приближи до формата на днешния човек. Сле-
дователно, през онези времена посветените можеха 
да си изберат един ученик от нормално развитото 
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човечество; достатъчно беше само да му дадат пра-
вилния импулс за неговото развитие. Самият уче-
ник нямаше нужда да мисли както днешният човек, 
чрез един вид внушение посветените влагаха опре-
делени мисли в душата му; пред душата му стоеше 
една напълно определена духовна форма, в която 
ученикът непрекъснато трябваше да се задълбо-
чава. Навсякъде атлантският посветен даваше на 
ученика една мисловна форма, в която той непре-
къснато трябваше да се задълбочава. Какво пред-
ставляваше този образ? Върху какво трябваше да 
размишлява ученикът? Върху какво медитираше 
той?

Ние вече описахме първичното състояние на 
Земята; цялото развитие беше скицирано; говорих-
ме също за светлинната форма в първичния етерен 
прах: ако тогава някой би обгърнал с ясновидски 
поглед атома, от него би израстнал първообразът 
на днешния човек. Ето какво израстваше от този 
етерен прах, от този първичен атом: не формата на 
древния атлантски човек, а формата на днешния 
човек. И какво правеше атлантския посветен? Той 
поставяше пред душата на своите ученици именно 
този първообраз, този първообраз на човека, който 
израстваше от първичното семе. Ученикът трябва-
ше да медитира върху този първообраз. Атлантски-
ят посветен поставяше пред ясновиждащия поглед 
на ученика човешката форма като мисловна форма 
с всички импулси и усещания, които се съдържаха 
в нея. И в зависимост от това, дали ученикът се 
приближаваше до типа на лъва или до някой друг 
от споменатите типа, той трябваше да държи пред 
погледа си съответния мисловен образ, образът на 
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това, което човекът щеше да представлява в следат-
лантското време. Той непрекъснато се изправяше 
пред този мисловен образ като пред един идеал. 
Той трябваше да се стреми към тази мисъл: Моето 
физическо тяло трябва да стане като този образ. И 
чрез силите на този образ, който ученикът тряб-
ваше да опознае, върху тялото се въздействаше 
така, че то започваше да се различава от телата на 
другите хора. Силите на този образ успяха да пре-
образят определени части от тялото и постепенно 
най-напредналите ученици започнаха все повече 
и повече да приличат на днешните хора. Ако се 
вгледаме в чудните тайни на миналото, в Мисте-
риите на атлантското време, ние ще се удивим и 
от нещо друго. Каквито и форми да имаха хората, 
една форма витаеше като образ пред тяхната душа 
и тази форма съществуваше като духовен образ 
още от времето, когато Слънцето беше съединено 
със Земята. И този образ изпъкваше все повече и 
повече като смисъл на Земята, като нещо, което 
лежи в духовните основи на Земята. И този образ 
се явяваше на хората не в тази или онази форма, в 
тази или онази раса, а като един всеобщ идеал на 
човечеството.

Ето чувството, което ученикът трябваше да 
развие в себе си, докато съзерцаваше този образ: 
„Най-висшите духовни Същества са работили вър-
ху този образ, чрез който над цялата Земя ще въз-
цари единство. Този образ е смисълът на Земното 
развитие; за да се сбъдне този образ, Слънцето, а 
по-късно и Луната, се отдели от Земята. Благодаре-
ние на всичко това човекът стана човек”.

И в този висш идеал се вливаха чувствата, 
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които медитацията пробуждаше в душите на уче-
ниците.

Така изглеждаха нещата приблизително до 
средата на Атлантската епоха и ние ще проследим 
как този медитативен образ, изправен пред учени-
ка като човешката форма, се превръщаше в нещо 
друго и как то беше спасено в голямата атлантска 
катастрофа. Тъкмо то оживя и се прояви после в 
индийското посвещение, което можем да обхванем 
в пра-древното свещено име: Брахма. Това, което 
мировата Божественост беше определила като сми-
съл на Земята, се превърна в най-святото нещо за 
древния индийски посветен; и тогава той говореше 
за Брахма. А от всичко това по-късно възникна 
учението на Заратустра и египетската мъдрост, за 
които ще говорим в следващите лекции. Утре ще 
проследим прехода от Брахма в индийската мъд-
рост.     
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Четвърта лекция

Изживяванията при посвещението. Тайните на планетите. 
Слизането на словото.

Вчера привършихме с описанието на едно изклю-
чително важно събитие, отнасящо се до вътрешния 
живот, до истинския духовен живот на човека. Ние 
се опитахме да извикаме пред душата си едно от 
впечатленията, които атлантският кандидат за 
посвещение имаше през последната третина от 
Атлантската епоха. И пред душевния ни поглед се 
очерта, как пред душата на атлантския кандидат за 
посвещение заставаше една идеална човешка фор-
ма, представляваща един мисловен образ, върху 
който той, медитирайки, трябваше да се съсредо-
точава, и как тази дейност се разгръщаше в пред-
ставния, чувствен и волев живот на атлантския 
кандидат за посвещение. Този мисловен образ все 
повече и повече трябваше да се превръща в модел 
за бъдещия човек. 

Нека още веднъж да си представим как всъщ-
ност е изглеждал този мисловен образ. Той не беше 
напълно еднакъв с днешния човек. Ако си предста-
вим един вид комбинация от мъж и жена, при което 
всичко низше отпада, ако си представим един вид 
двоен образ, от който ясно се очертава горната част 
на тялото, тогава ние ще имаме известна представа 
за сетивно-свръхсетивния образ, върху който уче-
никът медитираше. Този образ действуваше толкова 
силно, че онези, които се подлагаха на посвещение, 
действително постигаха все по-голяма прилика 
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между техните физически тела и въпросния образ. 
Впрочем тук има още едно важно обстоятелство, а 
именно че медитиращият кандидат за посвещение 
имаше пред себе си един вид човешка форма, която 
той възприемаше вътрешно. Когато ученикът беше 
достатъчно подготвен и възприемаше този образ 
като жив, той трябваше да си припомня следното: 
„Наблюдавайки този образ, аз се пренасям в онова 
първоначално състояние от планетарното развитие, 
когато Земята, Луната и Слънцето все още не бяха 
разделени, а образуваха едно небесно тяло”. Тогава 
Земята се състоеше от своя пра-атом, обаче в този 
атом ясновидецът би могъл да различи онзи образ, 
който възниква сега пред мен. Образът съществу-
ваше още в пра-древните времена на Земята, когато 
нямаше дори и следа от никакви животински, рас-
тителни и минерални форми. Тогавашната Земя се 
състоеше само от човешкия атом, от пробуждащия 
се човек. Впрочем първите заложби на животните 
вече бяха образувани през Лунното състояние на 
Земята; животните вече бяха там. Обаче ние знаем 
също, че когато една планетарна система изчезва, 
тя преминава състоянието „Пралайя”; там всички 
форми се разтварят. Макар и Старата Луна да беше 
населена от животински форми, първоначално на 
Земята не съществуваха никакви животни и расте-
ния; те се появиха по-късно. Едва след отделянето 
на Слънцето постепенно се появиха животните. В 
своя първичен, зародишен вид, Земята беше „чо-
век”.

Ето в каква посока насочваше своя поглед 
кандидатът за посвещение. В пра-атома той виж-
даше идеалния образ на човека. Кандидатът за по-
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свещение имаше пред себе си тази човешка форма 
и сега му ставаше ясно: „Ето, сега аз се пренасям 
в пра-началото на Земното развитие. Това, което 
живееше на Земята, идеалният образ, идеалната 
човешка форма, тя ми говори следното: Божестве-
ността действува от вечността във вечността; тя се 
е изляла в тези форми и е издишала от себе си тази 
човешка форма.” После той си задаваше въпроса: 
„А от къде са дошли животните, растенията и дру-
гите същества?”

Кандидатът за посвещение сякаш съзираше в 
Духа пра-формата на Бога, а животните той виж-
даше като странични, допълнителни форми, които 
са възникнали едва по-късно. Всичко, което живее 
тук в по-низшите царства, всичко това атлантския 
кандидат за посвещение го виждаше като произляз-
ло от човешката форма. Ние можем да видим това 
светоусещане като си представим как са възник-
нали каменните въглища. Нека да си представим 
огромните, непроходими гори, които съществуваха 
в миналото и от които произлизат днешните камен-
ни въглища. Тези гори са останали в миналото; те 
са потънали от една по-висша степен в една по-
низша степен: тук ние виждаме как растенията са 
се втвърдили и са се превърнали в минерали.

Ето как атлантският кандидат за посвещение 
виждаше, че всичко, целият заобикалящ го свят е 
произлязал от човешката форма. Още от пра-древ-
ни времена човешката душа беше пронизвана от 
тези усещания и тези усещания се запазиха и след 
големия Потоп. Древните индийски посветени 
също извикваха пред своите ученици този образ 
на пра-човека: образът на пра-човека, издишан от 
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вечния Бог. Когато индийският ученик имаше този 
образ пред себе си, той чувствуваше, че всичко е 
възникнало от този образ, че дори и това, което 
съществуваше като един вид кръв в този образ, по-
сле се превърна във водите по Земята и т.н. И така, 
този образ се разширяваше до първоосновата на 
цялата Вселена. Сега пред неговата душа се разиг-
раваше следното; казваше му се: „Сега в този образ 
ти имаш пред очите си две неща: веднъж самия 
първообраз, а после и това, което просветва в теб 
като най-дълбока твоя същност при съзерцаването 
на образа. Навън е Макрокосмосът, а после това, 
което усещаш в себе си като екстракт: Микрокос-
мосът!”.

И когато при походите на Александър Велики 
гърците проникнаха в Индия и научиха за послед-
ните отзвуци от това, което ученикът е усещал в 
миналото, те усещаха следното; те казваха: Когато 
ученикът разглежда това, което се разпростира в 
големия свят като човек, тогава той има пред себе 
си Херкулес. Индиецът наричаше това, което жи-
вее като сили на Вселената: Вха. Обаче в човека те 
чувствуваха, така да се каже, екстракта на цялото: 
Брахман.

Така гърците даваха израз на това, което 
остана като отзвук от процесите, разиграващи се 
в душите на онези ученици, които бяха представи-
тели на пра-древната индийска култура. Този беше 
плодът на един от походите под водачеството на 
Александър Велики в Индия.

И тъкмо от това основно светоусещане въз-
никна пра-древното свещено учение на индийски-
те посветени, което просветна като едно духовно 
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отражение от онова първично състояние на Земята, 
когато Земята все още носеше в себе си Слънчеви-
те сили и висшите Същества, чиято възвишеност 
толкова много привличаше хората от по-късните 
епохи. Ето защо това беше една възвишена про-
ява на духовния живот, когато ученикът минаваше 
през посвещението и можеше да възкреси в себе 
си онова, което той схващаше като Брахман. Това 
беше едно изключително събитие за душата на 
ученика. Това беше едно извисяване във висшите 
светове. Човекът не можеше да бъде посветен по 
друг начин и да стигне до истинско прозрение, 
освен когато той се издигаше във висшите светове. 
Светът около нас е физическият свят; около него и 
вътре в него бушува астралният свят. Още по-горе 
се намира Деваканът, светът на Боговете, и учени-
кът трябваше да бъде пренесен в най-висшите об-
ласти на Девакана, ако той искаше да почувствува в 
Макрокосмоса Брахман, първичното Себе. Тогава 
ученикът пребиваваше в най-висшия Девакан, в 
света на Боговете, от който произлиза най-благо-
родното, което човека носи в себе си. Това беше 
едно царство на най-висш, съвършен порядък, и то 
предлагаше на познанието още много неща; защото 
това, което беше описано тук, не беше единствено.

Обаче преди да продължим по-нататък, трябва 
да се запознаем също и с Учителите. Всички Вие 
вече сте чували за свещените Риши, първоначал-
ните основатели на прадревната свещена индийска 
култура, които са имали за свой Учител самия 
Ману. Кои бяха тези седем велики Учители на 
древна Индия? Тук ние трябва да си изясним, до-
колкото това е възможно, природата на свещените 
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Риши. За тази цел нека отново да насочим поглед 
към големия свят. Ние трябва да сме наясно, че 
онова, което можем да възприемаме с физически 
сетива, с очите и т.н., е една последица от духо-
вното. Ако си представим, че целия заобикалящ ни 
свят, който виждаме, е одухотворен, ние можем да 
го сравним приблизително с една етерна мъгляви-
на. После тази етерна мъглявина постепенно се е 
сгъстявала; тя е слязла до агрегатното на материята 
и така от нея са се образували различните небесни 
тела; стигнало се до отделянето на Слънцето, Зе-
мята, Луната.

Но защо се отделиха и другите планети? За-
щото с времето са се отделили и другите планети: 
Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий. Защо 
стана така? Ние ще разберем това, ако си припо-
мним, че във великата Вселена става нещо подобно 
както това, което става също и в нашия обикновен, 
делничен живот. Ученици повтарят същия клас не 
само в гимназията; в големия Космос също има 
Същества, които изостават в своето развитие и не 
могат да вървят в крак с т.н. „нормални” Същества. 
Нека да сме наясно по този въпрос. И така, има-
ше една група висши Същества, които не можеха 
да следват еволюционното темпо на Земята; те 
увлякоха със себе си най-финните субстанции и 
заедно с тях образуваха Слънцето като свое обита-
лище. Това бяха най-висшите Същества, свързани 
с нашата еволюция. Но те също бяха минали през 
определено развитие. Следователно, тогава имаше 
такива Същества, които възнамеряваха да станат 
Духове на Слънцето, както и такива, които изоста-
наха и стояха по-ниско от Духовете на Слънцето, 
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но и по-високо от човека; те не бяха в състояние 
да вървят в крак със Слънчевите Духове, понеже 
нямаха тяхната зрелост. Те не можаха да се отделят 
заедно със Слънцето; Слънцето би ги изгорило. Но 
от друга страна те бяха прекалено „благородни” 
за Земята, поради което извлякоха от общата маса 
особени субстанции, отговарящи на тяхната приро-
да, но стоящи по финност между тези на Слънцето 
и Земята и си изградиха от тях обиталища, разпо-
ложени между Слънцето и Земята. Така се отдели-
ха Венера и Меркурий. И така, тук ние имаме две 
групи Същества, които не бяха стигнали до висо-
тата на Слънчевите Духове, но бяха по-напреднали 
от човека. Те станаха Духове на Венера, Духове на 
Меркурий. Тези Същества са причина за възниква-
нето на тези две планети. Но още по-рано, по други 
причини, бяха образувани Марс, Юпитер и Сатурн. 
Тези планети също станаха обиталища на опреде-
лени Същества. Така ние виждаме, че именно Ду-
ховете са причина за възникването на планетите. 
Обаче ние не бива да смятаме, че тези Същества, 
обитаващи различните небесни тела на нашата 
Слънчева система, нямат връзка със жителите на 
Земята. Трябва да разберем, че физическите грани-
ци не са действителните граници, че дори и извън 
тези граници съществуват многократно по-големи 
възможности за Съществата на другите небесни 
тела да упражняват магически действия върху 
Земята. Ето защо действията на Слънчевите, Мар-
совите, Юпитеровите, Сатурновите, Венерините, 
Меркуриевите Духове и т.н се простират и навътре 
в Земята. Последните две планети са по-близо до 
Земята; след като Слънцето вече се беше отделило, 
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те помогнаха на човека да подготви Земята такава, 
каквато я виждаме пред себе си днес.

Тук аз бих искал да вметна нещо, понеже се 
появиха някои погрешни становища относно назва-
нията на планетите. Във всички окултни названия 
това, което астрономически е наречено „Мерку-
рий”, носи името „Венера” и обратно: това, което 
астрономически се нарича „Венера”, носи името 
„Меркурий”. Официалните астрономи не знаят, че 
в основата на това стоят определени тайни, поне-
же посветените не са искали да издават дълбоките 
езотерични названия. И това е станало, за да бъдат 
прикрити някои неща.

Всички тези планетарни Духове действуват 
върху Земята. От всички планети тръгват опреде-
лени въздействия, които са отправени към човека. 
Тези въздействия трябваше да бъдат нагодени към 
човека и това стана чрез факта, че великият Ману 
посвети седемте Риши по такъв начин, че всеки 
един от тях разбираше тайните на една от тези пла-
нети; и понеже имаше седем планети, тези седем 
Риши в тяхната общност бяха онова, което пред-
ставляваше седемчленната Ложа, която можеше да 
запознае своите ученици с ученията за тайните на 
нашата Слънчева система. Ето защо в някои стари 
окултни текстове ние намираме указания по този 
въпрос. Например в тези текстове е записано: Има 
тайни, които трябва да бъдат търсени отвъд седем-
те, това са онези тайни, които съхраняваше самият 
Ману, тайни отнасящи се за времето преди отделя-
нето на планетите.

Това, което планетите съхраняваха като сили, 
представляваше нещо, което беше скрито в тайните 

6. Египетски митове и мистерии
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на седемте Риши. И така, този хор от седемте Риши 
действуваше задружно, в пълно единство с Ману, 
в чудната мъдрост, която те предаваха на другите 
ученици. Ако бихме искали да охарактеризираме 
нещата, би следвало да кажем: Това първоначално 
учение съдържаше приблизително онова, което 
днес ние изучаваме като общочовешка еволюция 
през планетарните състояния Сатурн, Слънце, 
Луна, Земя, Юпитер, Венера, Сатурн. Тайните на 
еволюцията бяха поверени на седемте участници в 
Ложата, и всеки един от тях означаваше една сте-
пен от напредващото развитие на човечеството.

Това виждаше ученикът – той не само го виж-
даше, но дори го чуваше – когато се издигаше в Де-
вакана, в деваканическия свят: защото този свят е 
свят на звуците. Там той чуваше звуците от сферите 
на седемте планети. В астралния свят той виждаше 
образа; в деваканическия свят той чуваше звука; в 
най-горния, най-висшия от световете той изживя-
ваше Словото. Следователно, когато индийският 
ученик се издигаше във висшия Девакан, чрез му-
зиката на сферите и чрез Словото на сферите той 
възприемаше как в хода на еволюцията първичният 
Дух Брахма се разпределя в седемстепенната вери-
га на планетите, и той чуваше това от първичното 
слово Вха. Това беше названието на първичния тон 
на сътворението, който ученикът чуваше: в него той 
чуваше цялото мирово развитие. Разпределеното в 
седем части Слово, първичното Слово на сътворе-
нието: тъкмо то действуваше в душата на ученика, 
първичното Слово, което той описваше на непосве-
тените приблизително така, както днес ние бихме 
описали нашата мирова еволюция. Това, което той 
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възприемаше, е накратко описано в моята книга 
„Теософия”. И ние отново намираме това описание 
в пра-древната свещена религия на индийците, в 
това, което се наричаше „Веда” или преведено на 
наш език „Слово”. Този е действителният смисъл 
на Ведите, а по-късните описания са само един 
последен спомен за пра-древното свещено учение 
за Словото. Самото Слово е предавано от уста на 
уста, защото всяко записване би оскърбило пър-
вичната традиция. Единствено от Ведите можем да 
доловим нещо от онова, което тогава се вля в тази 
култура. И когато ученикът го изживяваше в свои-
те спомени, той можеше да си каже: Това, което аз 
изживявам в душата си като Брахман, това, което 
имам в душата си като първично Слово, то е съ-
ществувало още на Стария Сатурн; още на Сатурн 
е прозвучало първото дихание на Словото Веда. 

Но развитието продължи през планетарните 
състояния Слънце, Луна и Земя; Словото все по-
вече се сгъстяваше и приемаше все по-плътни фор-
ми, и образът на човека в първичното семе на Земя-
та вече беше едно сгъстяване на онова състояние, в 
което първичното Слово се намираше в условията 
на Стария Сатурн. Какво беше станало? 

Словото Божие, пра-човекът се беше обвил 
във все по-нови обвивки, и сега важното беше, как-
ви обвивки прие Словото в хода на Земното разви-
тие. Ученикът знаеше, че във Вселената нищо не се 
повтаря изцяло и че всяка планета има своя мисия. 
Това, което той виждаше да се оформя на Старото 
Слънце като живот, това, което на Старата Луна 
беше вложено като мъдрост в основата на всички 
неща, беше последвано на Земята от това, което 
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представляваше същинската мисия на Земята: Да 
развие любовта!; на Старата Луна любовта още не 
съществуваше. Ето как онова, което на предходна-
та планета съществуваше в една много по-духовна, 
но и по-студена форма, първообразът на човека, се 
обгърна с една топла астрална обвивка. На Стара-
та Луна онова, което трябваше да стане човек, се 
обгърна с една астрална обвивка и по-късно, вече 
на Земята, тъкмо тази част позволи на вътрешния 
човешки живот да развие любовта от нейните най-
низши до нейните най-висши форми. За индийския 
ученик човешката форма, първообразът на човека 
беше ясно възприеман във висшия Девакан. После 
в низшия Девакан тази човешка форма се облече в 
една астрална обвивка, чиито сили направиха въз-
можно разгръщането на любовта. Любовта, еро-
сът, бяха наречени Кама. Кама стана смисълът на 
Земното развитие. Божественото Слово, Брахман, 
се облече в Кама и през Кама за ученика звучеше 
първичното Слово. Дрехата на любовта беше Кама, 
дрехата на първичното Слово „Вха” и „Вха” е в 
основата на латинската дума „vox”. 

Ето как в най-дълбоката си същност учени-
кът усещаше, че Словото Божие се облече в една 
астрална дреха на любовта, и сега той си казваше: 
Днешният човек, съставен от физическо тяло, 
етерно тяло, астрално тяло и Аз, има Аза като своя 
най-висша съставна част. И този Аз слезе долу в 
дрехата на любовта и така се образува Кама-Манас. 
Тази беше най-вътрешната същност на човека, това 
беше Кама, в която се облече Манас: това беше 
Азът. Обаче ние знаем, че тази най-вътрешна същ-
ност ще изгради други три съставни части, които 
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са по-висши; те преобразяват по-низшите съставни 
части, дори и физическото тяло, и както Манас 
се развива от астралната обвивка, както Буди се 
развива от Кама, така и физическото тяло, след 
неговото пълно одухотворяване, ще се превърне в 
Атма. Обаче всичко това беше вече заложено като 
зародиш във „Вха”, и едно изречение от Ведите на-
помня, как ученикът можеше да изразява тази най-
дълбока тайна на своя вътрешен свят.

Ние знаем, че физическото тяло възникна на 
Стария Сатурн, етерното тяло – на Старото Слън-
це, астралното тяло – на Старата Луна и Азът – на 
Земята; обаче истинската, първичната заложба на 
човека, първичното Слово „Вха” вече носеше в 
себе си трите следващи съставни части. Човекът 
очаква проявлението на трите по-висши съставни 
части; едва тогава той ще бъде истинско подобие 
на творящото Слово, на първичното Слово. И уче-
никът не биваше да забравя, че истинската природа 
на физическото, етерното и астралното тяло е из-
вестна само на посветения. Днес човекът е човек 
само тогава, когато произнася своето „Аз съм”, 
само тогава, когато обгръща с поглед своя вътре-
шен свят: само тогава той е човек в пълния смисъл 
на тази дума. Другите съставни части също се про-
явяват, обаче той не ги осъзнава. Но в четвъртата 
съставна част се изявява „Вха”. – „В четвъртото 
говори човека!”. Това изречение се намира във 
Ведите. То гласи: „Четири части на „Вха” са явни, 
видими са три, три са днес скрити, в четвъртата 
говори човекът!” 

Тук ние имаме едно чудесно описание на това, 
което толкова често сме слушали. И тъкмо то сто-
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еше пред духовния поглед на ученика. Този поглед 
беше отправен в миналото към онова състояние, 
когато все още нищо не беше разделено, когато 
все още съществуваше една първична Земя, когато 
звучеше цялостната хармония „Вха”. Това проли-
чава от едно друго изречение на Ведите: „По-рано 
аз не знаех, що е това „Аз съм”, едва след като 
първородената на Земята се появи над мен, Духът 
ми се преизпълни със светлина и аз се включих в 
свещената „Вха” (Мъдростта). В тези думи е загат-
нато онова виждане, което имаха посветените. Тук 
ние посочваме само малка част от изживяванията, 
характерни за древните ученици на Ришите, от чуд-
ните учения, които се вляха в индийската култура 
и които проникнаха в следващите епохи, за да се 
появят в променен вид според жизнените потреб-
ности на другите народи. 

Ние ще разберем по-добре някои неща, ако 
се опитаме да вникнем в една друга тайна. Нека 
да си представим, че през онези далечни време-
на въздействието на учителя върху ученика беше 
съвсем различно от днешното. Днес едно такова 
въздействие е възможно само когато ученикът 
е стигнал до определена степен на посвещение. 
Обаче в миналото силите на учителя, които пре-
минаваха в ученика, бяха много по-мощни. Ние 
можем да си изградим представа за тези сили, ако 
помним следното: Действуваше не само това, което 
учителят можеше да предаде чрез словото или чрез 
текстовете. Фактически всичко това действуваше 
само върху Разсъдъчната душа, обаче от учителя 
към ученика поемаха и съвсем други, магични, 
тайнствени сили, и всъщност тъкмо те бяха в съ-
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стояние да изпълнят с яснота и жизненост онези 
образи, които учителят извикваше пред душата на 
ученика. Тези особени въздействия изчезнаха едва 
през Четвъртата следатлантска културна епоха, 
Гръцко-римската. Силите също претърпяват из-
менения. Когато един древен египтянин се изпра-
вяше пред един младеж, положението беше съвсем 
различно от това, когато днес един учител застава 
пред своя ученик. Днес силите, които действуват 
от възрастния към младия, са съвършено различни. 
Това трябва да знае всеки, който иска да разбере 
случващото се в древна Гърция. Фактически Сок-
рат притежаваше телепатически сили, които пре-
минаваха от него в учениците, докато той ги поуча-
ваше. В наши дни това не е възможно. Обаче това, 
което в миналото беше напълно оправдано, днес би 
представлявало една осъдителна практика.

Тогава, в древните времена, определени сили 
преминаваха от учителя в ученика. Още в древен 
Египет имаше много хора, които бяха способни да 
приемат сили именно по този начин. Когато един 
особено възприемчив човек стоеше срещу друг 
човек, който беше обучен да усилва своите мисли, 
тогава една силна мисъл действуваше така, че в ду-
шата на възприемчивия тя се появяваше като образ. 
Следователно, в древен Египет такива телепатични 
способности, както и пренасянето на мисли беше 
нещо твърде разпространено сред хората. Много 
често ставаше така, че една силна волева натура се 
изправяше пред друга, много по-слаба от нея. Ето 
защо в древен Египет един човек можеше да на-
правлява и ръководи друг човек в такива размери, 
каквито днес е трудно да си представим. Естестве-
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но, днес хората биха злоупотребили твърде много 
с такива сили. Всъщност посвещенията в древен 
Египет почиваха именно на такива сили. Това беше 
възможно също в древна Индия и в Персия. Тези 
сили още повече подхранваха онзи метод, който 
– ако бихме искали да се изразим екзотерично 
– щяхме да наречем „медицински.” Разбира се, тук 
нямаме предвид днешната официална медицина. 
Египетският лечител и посветен само би се изсмял 
над това, което днес хората наричат медицина. 
Древният египетски лекар знаеше едно нещо: че 
онези състояния, които първоначално съществува-
ха в Атлантида, и които можеха да бъдат наблюда-
вани при посвещението, в известен смисъл можеха 
да бъдат пробудени също и в настоящия момент. 
Съзнанието на древния атлантец представляваше 
един вид сумрачно ясновидство. Имало е време-
на, казваше си египетският посветен, когато духо-
вните Същества са упражнявали много по-голяма 
власт върху човека. Днес, докато спи, човекът няма 
никаква представа за по-висшите светове, обаче 
атлантският човек все още общуваше там с Богове-
те, намирайки се в своето сумрачно ясновиждащо 
съзнание. И така, както днес, издигайки се до един 
идеален образец, човекът може да въздействува 
много по-силно, отколкото ако се позовава на 
всякакви морални поучения, така в миналото еги-
петския посветен въздействуваше върху ученика 
чрез сили и образи, чиито произход се коренеше 
в по-висши процеси. Всичко това действуваше не 
само външно, а и дълбоко вътрешно: то действува-
ше така, че се получаваше един напълно завършен 
процес.
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Нека да си представим един болен човек, кой-
то е болен поради това, че определени процеси в 
неговия организъм не протичат правилно. Къде 
следва да търсим причините в този случай? Всеки 
окултно обучен човек знае, че когато физическото 
тяло функционира неправилно, това не идва от вън, 
а всичко, което се проявя като болест и не идва от 
вън, следва да се обяснява с това, че етерното тяло 
не е в ред. Обаче етерното тяло е болно, защото има 
безредие в астралното тяло. Когато атлантският чо-
век беше изправен пред някаква опасност, свързана 
с безредие в разпределението на жизнените сокове, 
тогава много скоро се вземаха мерки за възстано-
вяване на реда. Спейки, човекът получаваше от 
духовните светове такава сила, че чрез съня на-
рушените функции биваха отново възстановявани, 
и човекът оздравяваше. Чрез съня той възстановя-
ваше своите жизнени сили. Древните египетски 
лекари имаха подобна практика. Те изкуствено 
понижаваха съзнанието на пациента до един вид 
хипнотичен сън и така ставаха господари над об-
разите от душевния свят, които възникваха около 
пациента. И лекарите насочваха тези образи така, 
че те имаха сили да въздействуват обратно върху 
физическото тяло и да го оздравят. Този беше сми-
сълът на храмовия сън, който се използваше при 
вътрешните заболявания. На болния не се даваше 
никакво лекарство, а му се предлагаше именно да 
спи в храма. Неговото съзнание беше помрачавано 
и по този начин му се позволяваше да вижда в ду-
ховните светове. Неговите астрални изживявания 
бяха насочвани така, че те имаха сили отново да 
влеят здраве в болното тяло. И това не е никакво 
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суеверие, а една голяма тайна, която посветените 
добре знаеха: възможността да внесат духовно съ-
държание в изживяванията на болните. И цялата 
медицина, която ние намираме за толкова интимно 
свързана с посвещението, се опираше на това, че 
тя изкуствено възпроизвеждаше състоянията на 
атлантсткия човек. И благодарение на обстоятел-
ството, че хората не им се противопоставяха чрез 
своето дневно съзнание, се пораждаха онези сили, 
които бяха необходими за оздравяването. Ето как 
действуваше храмовият сън.

Египетската култура все още беше подчине-
на на принципа, който действуваше при мъдрите 
Риши в древна Индия; ние знаем, че самите Риши, 
като ученици на Ману, ръководеха нещата, самите 
те бяха посредници на планетарните сили. През 
Първата следатлантска култура тъкмо Ришите бяха 
тези, които донесоха онова възвишено учение, кое-
то отвеждаше човека до висшите духовни светове, 
до висшия свят на Девакана. Всичко, което той 
виждаше там, беше пренесено през следващите 
културни епохи долу във физическия план. През 
Четвъртата следатлантска културна епоха във фи-
зическото поле се потопи онова Същество, с което 
се запознахме като Брахман в рамките на Индий-
ската културна епоха, Съществото, което сега ние 
познаваме като Христос, което вече не служи за 
посредник с духовния свят, защото самото то стана 
човек, за да излъчва към всички хора тайнствената 
мощ на първичното Слово.

Така първичното Слово слезе на Земята, за 
да издигне човека отново към Небето. И човекът 
трябва да разбере, как е станало това, за да изгради 
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от себе си един инструмент, чрез който той ще е 
в състояние да действува в бъдещето. Ние трябва 
да се научим да разпознаваме онези сили, които са 
работили преди нас, за да можем самите ние да съ-
трудничим за по-нататъшното изграждане на света 
около нас.

Занапред ние трябва да създадем един духовен 
свят. За тази цел е необходимо да разберем първо 
Космоса. 
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Пета лекция
Развитие на троичността от Слънце, Луна и Земя.  

Озирис и Тифон.

Досега в тези лекции ние се опитахме да си из-
градим един образ за нашето Земно развитие във 
връзка с развитието на човека, понеже трябваше да 
си обясним как Земното минало, как фактите на на-
шето Земно развитие се отразяват в познанието на 
отделните културните периоди от следатлантското 
време. Ние можахме да охарактеризираме най-дъл-
боките изживявания, които имаха учениците на Ри-
шите и да посочим как тези вътрешни изживявания 
на стремящите се към посвещение се представяха 
като вътрешни, ясновидски образи на онези отно-
шения и процеси, разиграли се на нашата първо-
начална Земя, когато тя още е съдържала в себе си 
Слънцето и Луната. Ние видяхме, до каква висока 
степен на посвещение трябваше да стигне един 
ученик на древно-индийската култура, за да си из-
гради такъв светогледен образ, който представлява 
един вид повторение на онова, което се е разиграло 
в пра-далечното минало. Видяхме също, какво си 
мислеха гърците, когато в походите на Александър 
Велики те се запознаха с изживяванията на индий-
ските посветени, в чиито души израстваше образът 
на божествено-духовната, творческа сила, която се 
проявяваше още в онази първична мъглявина, кога-
то Слънцето и Луната бяха съединени със Земята. 
Този образ, индийският Брахман, наречен по-късно 
Брахма-Аз, явяващ се по-късно на гърците в лице-
то на Херкулес, тъкмо този образ ние се опитахме 
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да извикаме пред себе си като едно вътрешно по-
вторение на процесите, които действително са се 
разигравали в миналото.

Ние изтъкнахме също, че отделните еволюци-
онни периоди на Земята са се отразили в Персий-
ската и Египетската културни епохи. Следователно, 
това което стана през Втората голяма епоха, когато 
Слънцето се отдели от Земята, се отрази в съответ-
ните образи на посветените в Персия. А това, което 
стана, когато също и Луната постепенно се отдели 
от Земята, се превърна в светоглед и посветителски 
принцип при египтяните, халдейците, вавилонци-
те, асирийците.

А сега, за да проникнем с поглед в душата на 
древния египтянин – защото за нас това е най-важ-
ното, а персийското посвещение ще разглеждаме 
само като една подготовка – ние ще трябва още 
веднъж и още по-точно да си представим, какво 
всъщност е станало с нашата Земя през времената, 
когато Слънцето и Луната се отделиха от нея.

Нека сега да нахвърлим един приблизителен 
образ на самата Земя по времето, когато тя беше 
напусната от Слънцето, а по-късно и от Луната. 
Ние ще се абстрахираме от грандиозните косми-
чески събития и ще се спрем на това, което ставаше 
на самата Земя.

Ако още веднъж отправим поглед към първо-
началната Земя, когато тя все още беше съединена 
със Слънцето и Луната, там ние не бихме намерили 
нашите животни, нашите растения, а още по-малко 
и нашите минерали. Това, което придаваше облика 
на първоначалната Земя, беше единствено човекът, 
зародишите на човеците. Естествено, на Старото 
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Слънце и на Старата Луна бяха заложени също и 
зародишите на растенията и на животните, обаче 
те бяха един вид още спящи зародиши и съвсем не 
бяха такива, за които би могло да се помисли, че 
от тях действително може да произлезе нещо. Едва 
когато Слънцето започна да се отделя от Земята, 
се раздвижиха онези зародиши, които по-късно 
станаха животни. И едва когато Слънцето напъл-
но се отдели от Земята, в единното небесно тяло, 
съставено от Земя+Луна, се раздвижиха онези за-
родиши, които по-късно станаха растения. И едва 
когато започна отделянето на Луната, постепенно 
се очертаха минералните зародиши. Нека добре да 
запомним тези подробности.

Сега нека да погледнем към самата Земя. До-
като все още беше съединена със Слънцето и Луна-
та, Земята представляваше един вид голяма етерна 
мъглявина, заемаща огромно пространство, и вътре 
в нея бяха напористите човешки зародиши, както и 
спящите зародиши на другите същества: животни, 
растения и минерали. Понеже налице бяха само чо-
вешките зародиши, без да има никакви очи, ясно е, 
че никакво око не не би могло външно да наблюдава 
тези процеси; така че дадените тук описания могат 
да са видими само за ясновиждащия човек, чиито 
духовен поглед е обърнат към миналото. Това описа-
ние е направено при хипотетичното предположение, 
че някой би могъл да застане в определена точка на 
мировото пространство и от там да наблюдава всич-
ко. Също и на Стария Сатурн едно физическо око не 
би могло да забележи нищо. Тогава първоначалната 
Земя представляваше само една етерна мъглявина, 
която би могла да бъде усетена единствено като топ-
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лина. От тази маса, от тази първична етерна мъгля-
вина постепенно се обособи едно светещо кълбо от 
изпарения, което вече би могло да бъде забелязано, 
ако би съществувало някакво око. И ако някой би 
могъл да проникне там с някое от своите сетива, 
това кълбо би му се явило като едно пространство, 
наситено с топлина; то би изглеждало като вътреш-
ността на една пещ. Обаче много скоро тази мъг-
лявина започна да свети. А кълбото, което се беше 
образувало, съдържаше в себе си всички зародиши, 
за които току що говорихме.

Следва да сме наясно, че тази мъглявина няма-
ше нищо общо с днешната мъгла или с днешните 
облаци, защото вътре в нея, разтворени, се намира-
ха всички онези субстанции, които днес са станали 
твърди или течни. Всички метали, всички минерали 
съществуваха под формата на прозрачни пàри и 
мъглявини, които бяха пронизани от светлина. Това 
бяха пàри, пронизани от светлина и топлина. Пред-
ставете си, че се намирате в тези пàри. Това, което 
се беше получило от етерната мъглявина, представ-
ляваше газообразна форма, пронизана от светлина. 
И тази форма се проясняваше все повече и повече, 
и тъкмо поради сгъстяването на газовете светлина-
та ставаше все по-силна, така че в действителност 
тази мъглявина се яви като едно голямо Слънце, 
което светеше навън в мировото пространство. Да, 
такъв момент съществуваше някога, когато Земята 
все още носеше Слънцето в себе си, когато тя все 
още беше пронизвана от светлина и с нея озаряваше 
цялото мирово пространство. Обаче тази светлина 
направи възможно, щото всред очертанията на Зе-
мята да оживее не само човекът в неговите първона-
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чални заложби, но в пълнотата на тази светлина да 
живеят и всички други по-висши Същества, които 
не приеха физически тела, но бяха и продължават 
да са свързани с развитието на човека: Ангели, Ар-
хангели, Архаи. Обаче там се намираха не само тези 
Същества; в пълнотата на светлината живееха също 
и по-висши Същества: Власти или Екскузиаи или 
Духове на Формата, Сили или Динамис или Духове 
на Движението, Господства или Кириотетес или Ду-
хове на Мъдростта и онези Духове, които наричаме 
Престоли или Духове на Волята, и накрая Херуви-
мите и Серафимите, намиращи се във все по-слаба 
връзка със светлината. Земята представляваше едно 
небесно тяло, населено от цяла йерархия по-низши 
и по-висши Същества. А това, което се излъчваше 
като светлина в мировото пространство, с което беше 
проникнато тялото на Земята, беше не само светли-
на, но също и това, което по-късно стана мисия на 
Земята: това беше силата на Любовта. Светлината 
съдържаше в себе си Любовта като своя най-важна 
съставна част. Следователно, трябва да си предста-
вим, че в мировото пространство се излъчваше не 
само светлината, не само физическа светлина, а че 
тази светлина беше одушевена, одухотворена със 
силата на Любовта. Една съвременна душа трудно 
може да си представи това. Днешните хора описват 
Слънцето така, като че ли то представлява само едно 
газообразно кълбо, което просто излъчва светлина. 
Днес по отношение на Слънцето господства една 
чисто материалистическа представа. Изключение 
от това правят само окултистите. Ако днес някой 
чете едно описание на Слънцето, каквото се дава в 
популярните книги, в книгите, осигуряващи духо-
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вната храна на безброй хора, той не научава нищо 
за истинската същност на Слънцето. Това, което се 
намира в тези книги, има по отношение на Слън-
цето същата стойност, каквато има и един труп по 
отношение на живия човек. Колкото далеч е трупът 
от живия човек, толкова далеч са и описанията на 
астрофизиката, които тя дава за Слънцето, от самото 
Слънце.

Както този, който описва трупа, пропуска най-
важното у човека, така и физикът, описващ Слънцето 
и неговите съставни части, опирайки се на спектрал-
ния анализ, далеч не се докосва до истинската същ-
ност на Слънцето: неговите описания засягат само 
външното тяло на Слънцето. Във всеки Слънчев лъч 
надолу към всички Земни същества струи силата на 
по-висшите Същества, които обитават Слънцето, и 
със светлината на Слънчевия лъч надолу към на-
шата планета се понася силата на Любовта, същата 
онази сила, която тук на Земята прелива от едно 
човешко сърце към друго човешко сърце. Слънцето 
никога не изпраща към Земята само физическа свет-
лина; в Слънчевата светлина невидимо присъствува 
най-пламенното, най-трепетното чувство на любов. 
Носени от светлината, силите на Престолите, Херу-
вимите, Серафимите, както и цялата йерархия по-
висши Същества, обитаващи Слънцето, се разливат 
върху Земята; тези Същества нямат нужда от никак-
во друго тяло, освен това, което им дава светлината. 
И понеже всичко онова, което днес съществува на 
Слънцето, през онези времена беше свързано със 
Земята, всички по-висши Същества също бяха свър-
зани със Земята. Дори и днес те остават свързани с 
развитието на Земята.

7. Египетски митове и мистерии
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Нека сега да си представим, че човекът, който 
тогава беше на най-ниското равнище от висши-
те Същества, вече съществуваше като зародиш, 
като новото дете на Земята, носен и отглеждан от 
тези висши Същества, живееше в лоното на тези 
божествени Същества. Човекът от онези далечни 
епохи, които сега обсъждаме, също трябваше да 
разполага с едно много по-фино тяло, понеже все 
още се намираше в лоното на висшите Същества. 
И ясновиждащото съзнание установява, че тяло-
то на тогавашния човек се състоеше единствено 
от изпарения, заемащи една или друга форма, от 
едно въздушно или газово тяло, изцяло проникнато 
от светлината. Да си представим един правилно 
оформен облак, като една разширяваща се нагоре 
чашообразна форма и нека да си представим още 
как тази чаша е сгрята и осветена от вътрешната 
светлина: и сега ние ще имаме представа за то-
гавашните човешки същества, които едва в този 
период от Земното развитие започват да проявяват 
едно смътно съзнание, съзнанието, което днес има 
растителния свят. Разбира се, хората не приличаха 
на днешните растения; те наподобяваха един вид 
светещи и пронизани от топлина облачни маси под 
формата на чаша, но без твърдо очертани и ясни 
граници спрямо общата земна маса.

Такава беше някога формата на човека: едно 
физическо светлинно тяло, вземащо участие в си-
лите на любовта. Ето защо, поради фиността на 
тялото, в него можеха да се потопят не само едно 
собствено етерно тяло, едно собствено астрално 
тяло и първите заложби на едни собствен Аз, но 
също и висшите духовни Същества, които бяха 
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свързани със Земята. Тогава човекът, така да се 
каже, пускаше своите корени нагоре към божестве-
но-духовните Същества и те навлизаха в него.

Да, никак не е лесно да бъде описано тогаваш-
ното величие на Земята и да се даде представа за 
онези времена. Ние трябва да си представим Земя-
та като едно пронизано от светлина кълбо, обгър-
нато от лъчезарящи облаци, пораждащо приказни 
светлинни явления с вълшебна игра на цветовете. 
Ако някой би могъл да протегне чувствителната си 
ръка в тази Земя, той би възприел само топлинни 
усещания. Сгорещени и просветващи маси по-
литаха нагоре и надолу, а вътре в тях се намираха 
всички днешни човешки същества, обгърнати и 
приютени от всички духовни Същества, които с 
безкрайно разнообразие разпращаха навън потоци 
от светлина! Отвън Космосът в неговото безкрай-
но разнообразие; а вътре – залятият от светлина 
човек, свързан с божествено-духовните Същества, 
черпейки от тях потоците светлина, които насочва-
ше към външната светлинна сфера! Човекът, бих 
казал, висеше в цялата тази маса, свързан с нея 
като че ли с една пъпна връв, идваща от божест-
вения свят, висеше там, в лоното на светлината, в 
мировото лоно на нашата Земя. Едно общо мирово 
лоно беше това, в което тогава живееше светлин-
ният човек-растение, усещайки се като едно нераз-
делно цяло със светлинната мантия на Земята. Така 
в тази нежна растителна форма от подвижни изпа-
рения човекът висеше, свързан като с пъпна връв с 
майката Земя, обгърнат и приютен от цялата майка 
Земя. Както днес, в един по-груб смисъл, детският 
зародиш е обгърнат и приютен в майчината утроба, 
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така през онези времена човешкият зародиш беше 
обгърнат и приютен от майката Земя.

После Слънцето започна да се отделя от Земя-
та, отнасяйки със себе си най-фините субстанции. 
Имаше едно време, когато висшите Слънчеви Съ-
щества напуснаха човека, тъй като всичко, което 
днес принадлежи на Слънцето, напусна нашата 
Земя, като остави в нея по-грубите субстанции. И 
отделянето на Слънето беше свързано с това, че пà-
рите се охладиха и се превърнаха във вода и сега, за 
разлика от предишната, съставена от пàри Земя, ние 
имаме едно водно Земно кълбо. В средата се нами-
раха първичните водни маси, обаче незаобиколени 
от въздух; постепенно водите преминаха в гъсти, 
дебели мъгли, които бавно започнаха да се разреж-
дат. Така ние имаме тогавашната Земя като водна 
Земя; следователно, вътре в нея всички вещества 
бяха меки, обгърнати от мъгла, която – в посока на-
горе – ставаше все по-фина, докато в най-високите 
сфери се превръщаше в нещо съвсем фино. Ето как 
изглеждаше тогавашната Земя. Понеже тя се про-
мени по този начин, сега човеците трябваше, така 
да се каже, да потопят предишната, изпълнена със 
светлина газообразна форма в мътните води и да се 
въплътят там като съответно оформени течни маси 
във водата, както по-рано въздухообразните форми 
бяха потопени във въздуха. Човекът се превърна в 
една водна, течна форма, обаче не напълно. Никога 
човекът не бил изцяло потопен във водата.

Това е един много важен момент. Ние вече опи-
сахме, как в средата Земята беше една течна Земя, 
а човекът само отчасти представляваше едно водно 
същество; той се издигаше в обвивката от изпарения, 
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така че беше едно същество, съставено наполовина 
от вода и наполовина от изпарения. В долната част 
на водните маси човекът не можеше да бъде достиг-
нат от Слънцето; водните маси бяха толкова плътни, 
че Слънчевата светлина не можеше да премине през 
тях. Но в обвивката от пàри, от изпарения Слънцето 
донякъде успяваше да проникне, така че човекът 
живееше отчасти в тъмната, лишена от светлина 
вода, отчасти в нагрятата от светлината пара. Но 
имаше нещо, от което водата не беше лишена, от 
нещо, което сега трябва да опишем по-точно.

В началото Земята беше не само едно горещо, 
светещо небесно тяло, тя беше също и звучаща, и 
звукът беше останал в Земята, така че когато свет-
лината се отдели, водата вътрешно стана наистина 
тъмна, обаче вътрешно тя остана проникната от 
звука, и звукът беше този, който даваше облика и 
формата на водата, както можем да видим това в из-
вестния експеримент от физиката. Ние виждаме, че 
звукът е нещо, което дава форма, една формираща 
сила, и тъкмо звукът обособяваше и подреждаше 
отделните части. Звукът действително притежава 
една формираща сила. Това беше силата на звука, 
която продължи да действува в Земята. Звуците, то-
новете са тези, които преминават през цялата Земя, 
и тъкмо от тях беше създадена човешката форма. 
Светлината можеше да проникне само до онази 
част от човека, която се подаваше над водата. Долу 
– едно водно тяло, горе – едно тяло от изпарения, 
от пара, което се докосваше до външната светлина, 
едно тяло, до което Съществата, излезли заедно 
със Слънцето, имаха достъп в светлината. По-рано, 
когато Слънцето, Луната и Земята представляваха 
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едно цяло, човекът се усещаше потопен в тяхното 
лоно; сега Слънцето отправяше надолу към него 
своята светлина и го пронизваше със своята сила.

Обаче не бива да забравяме и друго, а именно, 
че в това, което беше останало след отделянето на 
Слънцето, се съдържаха също и онези сили, които 
Земята тепърва трябваше да отдели от себе си: си-
лите на Луната.

Следователно, настъпи онзи момент, когато 
Слънцето се отдели от Земята и човекът-растение 
постепенно трябваше да се потопи във физичес-
ката водна Земя. Това е степента, която човекът 
беше постигнал в своето тяло, степента, чиято 
дегенерирала форма днес наблюдаваме в рибите. 
Когато днес виждаме стрелкащите се във водата 
риби, трябва да знаем, че тези риби са останките 
– разбира се в изродена форма – от тогавашните чо-
веци. Нека да си представим приблизително след-
ното: една златна риба с фантастични растителни 
форми, изключително подвижна, но много тъжна, 
понеже светлината беше отнета от водата. У този 
предшественик на човека възникна един дълбок, 
много дълбок копнеж. Светлината вече не беше 
там; и желанието за светлина породи копнежа. 
В планетарното развитие на Земята имаше един 
момент, когато Слънцето все още не беше напъл-
но отделено от Земята; тогава онази горна част от 
човешката форма, огрята и стоплена от светлината, 
оставаше на Слънчевата степен, а долната част 
запазваше формата на риба. Обаче поради факта, 
че с половината от своето същество човекът жи-
вееше в тъмнина, тази негова долна част беше от 
по-низша природа, защото в частта, която беше 
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потопена във водната маса, той носеше също и 
Лунните сили. Макар и субстанциите на Луната да 
не бяха втвърдени до състояние на лава, каквито са 
те на днешната Луна, това бяха черни, тъмни сили. 
Там можеха да се утаят само най-лошите части на 
астралния свят. Обаче над тях се разполагаше спо-
менатата форма от изпарения, от пàри, така да се 
каже главовата част, в която се вливаше външната 
светлина, придавайки й определени очертания, 
така че човекът се състоеше от една по-низша и 
от една по-висша част. Той се придвижваше плу-
вайки, носейки се в тази атмосфера от изпарения. 
Гъстата атмосфера от изпарения все още не беше 
въздух, а един вид пара; следователно, Слънцето не 
би могло да проникне през нея. Топлината можеше 
да проникне, но не и светлината. Слънчевите лъчи 
не можеха да целунат цялата Земя, а само горната й 
повърхност; Земният океан оставаше тъмен. Обаче 
в този океан се съдържаха силите, които по-късно 
се отделиха като Луна.

Поради факта, че силите на светлината про-
никваха в Земята, в нея проникваха също и Бо-
говете: така, че долу ние имаме изоставената и 
лишена от Боговете водна мантия, проникната 
само от силата на звука, а наоколо – изпаренията, 
пронизвани от силите на Слънцето. По този начин 
човекът в парообразното тяло, което се издигаше 
над водната повърхност, все още оставаше, така да 
се каже, един съгражданин на това, което го зали-
ваше от духовния свят като светлина и любов. Но 
защо звучащият свят проникваше в тъмното ядро 
на водните маси?

Поради това, че един висш Слънчев Дух изо-
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стана в своето развитие, той свърза своето същест-
вуване със Земята. Това е същият онзи Дух, който 
познаваме като Яхве или Йехова. Единствено Яхве 
остана на Земята; той пожертвува себе си, той беше 
този, чиято вътрешна същност звучеше в течната 
Земя като формиращ тон.

Но понеже най-лошите сили останаха като 
съставни части на течната Земя, понеже тези сили 
са ужасни елементи, парообразната част на човека 
потъна все по-надолу и от някогашната растител-
на форма постепенно възникна едно земноводно 
същество, намиращо се на степента амфибия. В 
легендите и митовете тази форма, която стои мно-
го по-ниско от по-късното човечество, е описвана 
като дракон, като змей, като чудовище. А другата 
част на човека, която беше поданик на светлината, 
е представяна като едно същество, което не може 
да слезе долу, което води борба с низшата приро-
да, като например Архангел Михаил, умъртвяващ 
Дракона, или борещия се със змея св. Георги и т.н. 
Също и в лицето на Зигфрид, побеждаващ змея, 
ние имаме – впрочем доста видоизменен – образа 
на това, което тогава съществуваше като двуделно 
състояние на човешката природа. В горната част 
на Земята, следователно също и в горната част на 
физическия човек проникваше топлината и обра-
зуваше там нещо като един огнен дракон. Обаче 
над него се издигаше етерното тяло, което носеше 
в себе си силата на Слънцето. Така ние имаме една 
форма, представена от Стария Завет много добре 
като съблазняващата змия, която също е едно зем-
новодно същество.

Но сега все повече наближаваше времето, ко-
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гато най-низшите сили започнаха да бъдат изхвър-
ляни от Земята. Мощни катастрофи разтърсваха 
Земята и за окултиста базалтовите образувания се 
явяват като останки от онези пречистващи сили, 
които разтърсваха тялото на Земята именно тогава, 
когато Луната трябваше да се отдели от Земята. Но 
това беше също времето, когато течното ядро на 
Земята започна да се сгъстява все повече и повече, 
за да възникне нейното твърдо, минерално ядро. От 
една страна поради отделянето на Луната Земята 
се сгъсти, обаче от друга страна горните части на 
Земята се освободиха от по-тежките, груби суб-
станции, предавайки ги на по-долните части, и така 
горе все повече и повече се оформяше това, което 
– макар и да беше пропито от вода – постепенно се 
превръщаше във въздух. Така Земята постепенно 
получи едно твърдо ядро в средата, а около него 
бяха разположени водните маси. Първоначално 
мъглата беше непроницаема за Слънчевите лъчи, 
обаче поради обстоятелството, че мъглата се 
освободи от някои субстанции, тя ставаше все по-
прозрачна. По-късно, едва много по-късно, от нея 
възникна въздухът, и постепенно Слънчевите лъчи, 
които по-рано не можеха да достигат самата Земя, 
сега вече бяха в състояние да проникват в нея.

Да, нашата Земя навлезе в такъв етап от сво-
ето развитие, който ние искаме да опишем още 
по-точно. По-рано човекът беше потопен във во-
дата, като само с горната си част се издигаше над 
мъглата; сега, поради сгъстяването на Земята, този 
„воден човек” постепенно получи възможността да 
сгъстява своята форма; така се стигна до неговата 
твърда костна система. Човекът постигна една въ-
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трешна твърдост. По този начин горната част на 
човека се преобрази така, че той стана годен за на-
стъпилите нови условия. А новото условие, което 
по-рано беше невъзможно, това беше дишането на 
въздуха. Сега ние откриваме първата заложба на 
белите дробове. По-рано в горната част се намира-
ше това, което приемаше светлината, но тя не мо-
жеше да прониква по-нататък. Сега човекът отново 
усещаше светлината в своето сумрачно съзнание. 
Той чувствуваше изливащата се върху него светли-
на като божествени сили, които се вливаха вътре в 
него. През този преходен период той чувствуваше 
как това, което се изливаше върху него, се разделя 
на две части: самият въздух навлизаше в него, ди-
ханието на въздуха проникваше в него; по-рано до 
него достигаше само светлината; сега в него про-
никваше въздух. Човекът, който чувствуваше това, 
би трябвало да си каже: По-рано аз чувствувах 
онази сила над мен, която ми даваше това, от кое-
то сега се нуждая, за да дишам. За мен светлината 
беше равнозначна на дишането.

Но сега в него проникваха, образно казано, 
една сестра със своя брат: светлината и въздухът. 
Сега за него възникна една двойнственост: светли-
на и въздух. Въздушното дихание на Земята, което 
проникваше в човека, същевременно беше и едно 
възвестяване, че той трябва да се научи да почув-
ствува нещо съвършено ново. Докато светлината 
беше единствената, която проникваше в него, той 
не познаваше раждането и смъртта. По-рано сгре-
тият от светлината облак само се преобразяваше и 
човекът възприемаше това като един вид смяната 
на една дреха с друга: той не разбираше, че се 
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ражда, нито че умира; за него раждането и смъртта 
бяха само две отделни събития в неговата вечност. 
Обаче с първото вдишване на въздуха, в него се по-
роди и съзнанието за раждането и смъртта: „Ето, 
въздухът, въздушното дихание, което се отдели от 
своята сестра, светлината – така си казваше тога-
вашният човек – което по този начин отдели също 
и Съществата, проникващи в мен заедно със свет-
лината, сега то ми донесе смъртта”.

Кой беше този, който прогони и умъртви онова 
съзнание, което казваше: „Да, аз имам една тъмна 
форма, но въпреки това съм свързан с вечността”? 
Въздушното дихание, което навлезе в човека, Ти-
фон. Тифон означава въздушно дихание. И когато 
египетската душа изживяваше в себе си, как един-
ният по-рано лъч се разцепи на светлинен лъч и 
на въздушно дихание, тогава това космическо съ-
битие приемаше за нея един символичен образ, а 
именно: умъртвяването на Озирис от Тифон или 
Сет, полъха на вятъра.

В египетския мит, изобразяващ умъртвяването 
на Озирис от Тифон се крие едно велико косми-
ческо събитие. Египтянинът чувствуваше Бога, 
който идваше от Слънцето заедно със своя брат, 
като Озирис. А Тифон беше въздухът на дишането, 
който донесе на човека смъртта. Тук в един от най-
изразителните примери ние виждаме, как фактите 
от мировото развитие се повтарят във вътрешното 
познание на човека.

Така възникна и се разви троичността, съста-
вена от Слънце, Луна и Земя. Всичко това беше по-
верявано на египетския ученик в дълбоки, дълбоки 
и съзнателно изграждани образи. 
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Шеста лекция
Озирис и Изис.  

Факти от окултната анатомия и физиология

Вероятно мнозина от Вас, размишлявайки върху 
изнесените през последните дни факти относно 
развитието на нашата Земя и на цялата Слънчева 
система, както и на връзката му с човека, са се на-
тъкнали на едно странно изглеждащо противоречие 
с много от предпочитаните представи за живота. И 
мнозина от Вас вероятно са си казали: Да, вчера 
ние чухме, че най-лошите сили от еволюцията са 
свързани с Луната, и че в момента, когато Луната 
се отдели от Земята, тя отнесе със себе си тези най-
лоши сили, чрез което стана възможно човекът да 
продължи по пътя на своята еволюция. Ние чухме 
всичко това, но къде остава тогава цялата роман-
тика на Луната? Къде остава цялата онази поезия, 
която все пак извира от истински чувства и е пря-
ко свързана с чудните въздействия, които Луната 
упражнява върху човека?

Това противоречие е само привидно и то из-
чезва, ако разглеждаме фактите не едностранчиво, 
а в тяхната взаимна вързаност. Във всеки случай, 
ако днес бихме могли да изследваме физическата 
маса на Луната, ние щяхме да установим, че върху 
нея не би могъл да се развива един такъв живот, 
какъвто имаме сега на Земята. Обаче същевремен-
но трябва да кажем, че всичко онова, което е от 
етерно естество и е свързано с Луната и с нейните 
физически субстанции, в по-голямата си част пред-
ставлява нещо твърде малоценно, упадъчно в срав-
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нение с това, което под формата на етерни сили 
се намира в нашето собствено тяло. И едва когато 
ясновидски бихме разгледали онова, което пред-
ставлява астралната същност на отделните Лунни 
Същества – за тях непременно трябва да говорим 
– ние бихме могли да се убедим, че в сравнение с 
най-лошото, което съществува на нашата Земя като 
низши чувства, на Луната съществува нещо неиз-
меримо по-лошо и по-малоценно. Следователно, 
по отношение на астралното, етерното и физичес-
кото естество на Луната ние можем да говорим за 
такива Същества, за такива елементи, които тряб-
ваше да бъдат изхвърлени, за да може нашата Земя 
да продължи по своя еволюционен път освободена 
от вредни влияния.

Сега обаче ние трябва да осъзнаем и един друг 
факт. Не бива да забравяме, че не можем винаги 
да оставаме при лошото, при злото. Защото всичко 
онова, което в еволюцията е низше или зло, всъщ-
ност е подчинено на един многозначителен факт. 
Доколкото е възможно, всичко, което е потънало 
надолу в по-низшите сфери, ще бъде пречистено 
чрез други, по-съвършени Същества, ще бъде из-
дигнато, така че да бъде отново използвано в голе-
мия дом на Вселената. Когато открием някъде във 
Всемира дадено място, където се намират особено 
низши Същества, ние можем да сме сигурни, че с 
тези низши Същества са свързани други по-висши 
Същества, притежаващи толкова голяма сила на 
доброто, красивото и възвишеното, че те са спо-
собни да насочат към доброто дори и най-низшите 
сили. Ето защо е вярно, че всичко низше е свързано 
с Лунното съществувание; обаче от друга страна с 
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него са свързани и най-висшите Същества. Ние 
вече знаем, че Луната се обитава от висшето, мно-
го висшето духовно Същество Яхве; обаче едно 
толкова висше Същество, с такава сила и величие 
държи в подчинение големи действуващи войн-
ства, чиято природа е от добро естество. Така, че 
нека да си представим: несъмнено най-низшите 
сили са напуснали Земята заедно с Луната, обаче 
в същото време с Луната останаха свързани онези 
Същества, които са способни да преобразяват зло-
то в добро и грозното в красиво. Те не биха могли 
да сторят това, ако бяха оставили грозното в пре-
делите на Земното тяло; те трябваше да го отделят 
от Земята.

Но защо изобщо трябваше да възникне това, 
което съществува като грозно, като зло? То трябва-
ше да възникне, понеже без действието на грозното 
и на злото би било невъзможно да се роди нещо 
друго: човекът никога не би могъл да се превърне в 
едно оформено, завършено същество.

Нека да си припомним казаното в предиш-
ната лекция: ние видяхме, как низшата природа 
на човека се коренеше във водата, как половина-
та от него беше потопена в тъмната водна Земя. 
Тогава то не разполагаше с кости, нито с някаква 
твърда човешка форма. Тогава то представляваше 
една метаморфозираща растителна форма, напо-
добяваща цвете; и тази форма непрекъснато се 
променяше. И човекът би останал на тази степен, 
ако съответните сили не бяха поели в онази посока 
на развитие, каквато те получиха на Луната. Ако 
Земята би останала единствено под въздействието 
на Слънцето, тогава подвижността на човешкото 
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същество би нарастнала неимоверно; Земята би се 
развила в едно непоносимо за човека темпо; в този 
случай човекът изобщо не би могъл да възникне в 
неговата сегашна форма. Напротив, ако биха дей-
ствували само Лунните сили, човекът веднага би 
се втвърдил, би се вкаменил; неговата форма би 
се втвърдила още в мига на раждането му; той би 
се превърнал в мумия и би останал в тази форма 
вечно. Днешният човек се развива в полето между 
тези две крайности: между неограничената под-
вижност и втвърдената форма. Понеже в Луната 
се намират формиращите сили, физическата Луна 
също се превърна в шлака. В тези форми могат да 
действуват само висши, силни Същества, които са 
свързани с Луната. Така върху Земята действуват 
два вида сили: Слънчевите сили и Лунните сили, 
едните тласкат напред, другите мумифицират. 
Представете си, че един огромен великан отвлича 
Слънцето: в същия миг всички ние бихме се втвър-
дили и превърнали в мумии, и то до такава степен, 
че да не можем да се освободим от тази форма. Ако 
обаче си представим, че същият великан отвлича 
Луната: тогава всички онези красиви, отмерени и 
плавни движения, които днес имаме, биха станали 
припряни и нервни. Ние бихме станали вътрешно 
подвижни; бихме виждали например как нашите 
ръце се удължават до гигантски размери и как по-
сле отново се свиват. Метаморфозиращата сила би 
нарастнала до огромни размери. Но сега човекът е 
поставен между тези две сили.

Обаче също и в този Космос, не само формите 
и субстанциите, но и взаимните връзки между не-
щата са устроени изключително мъдро. И сега, за 
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да си представим каква безкрайна мъдрост цари в 
Космоса, нека да разгледаме някои подробности, 
свързани с образа на Озирис.

В образа на Озирис египтянинът виждаше 
Слънчевото действие върху нашата Земя по време-
то, когато около Земята все още се носеха повлекла 
от мъгли, без да има въздух; и той виждаше, че 
когато възникнаха първите наченки на дишането, 
в същия този момент единното дотогава Същество 
Озирис-Сет се раздели. Сет или Тифон направи 
така, че въздухът да навлезе в нас; Тифон, въздуш-
ното дихание, се отдели от светлината на Слън-
цето, а Озирис продължи да се изявява само като 
светлина на Слънцето. Но това е същият момент, 
когато в човешкото същество навлязоха раждането 
и смъртта. В това, което действуваше формиращо 
и обезформиращо, което дотогава се проявяваше 
приблизително така, като че ли ние обличаме и съ-
бличаме една дреха, настъпи голяма промяна. Ако 
във времето, когато пораждащите се на Слънцето 
действия все още не бяха напуснали Земята, чове-
кът би могъл да усети действията, упражнявани от 
онези висши Същества, които по-късно се присъ-
единиха към Слънцето, той би погледнал нагоре 
към тези Слънчеви Същества с огромна благодар-
ност. Обаче когато Слънцето продължи все повече 
и повече да се отделя от Земята, когато това, което 
беше парообразна сфера – впрочем за тогавашния 
човек тя беше царството на неговата по-висша при-
рода – все повече и повече се префинваше, човекът 
все по-слабо възприемаше прякото действие на 
Слънцето и накрая стигна до съзнанието за това, 
което бяха силите в неговата низша природа: там 
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той успя да обхване своя Аз. Едва когато потъваше 
в своята низша природа, едва тогава той стигаше 
до съзнанието за себе си.

Защо впрочем съществото, което познава-
ме като Озирис, беше затъмнено? С отделянето 
на Слънцето от Земята светлината престана да 
действува, обаче първоначално, докато се отдели 
и Луната, Яхве остана на Земята. Озирис беше 
Духът, който носеше в себе си силата на Слънче-
вата светлина така, че по-късно, когато Луната се 
отдели, той пое заедно с Луната и получи задача-
та, бидейки на Луната, да направлява Слънчевата 
светлина на Земята. Следователно, ние виждаме 
как първоначално се отделя Слънцето; Яхве, заед-
но със своето войнство, с Озирис, остана на Земя-
та. Човекът се научи да диша. Междувременно се 
отдели и Луната; Озирис излезе заедно с Луната и 
получи задачата да отразява Слънчевата светлина 
в посока от Луната към Земята. Озирис ще бъде 
поставен в един ковчег, т.е. той се оттегля заедно с 
Луната. По-рано човекът възприемаше действието 
на Озирис от Слънцето; сега той имаше усеща-
нето, че това, което по-рано струеше към него от 
Слънцето, сега то идва към него от Луната. Когато 
Луната изпращаше своите лъчи надолу, човекът си 
казваше: „Озирис, ти си този, който ми изпращаш 
Слънчевата светлина от Луната, онази светлина, 
която принадлежи на твоето същество”.

Обаче всеки ден тази Слънчева светлина е от-
разявана по различен начин. Когато Луната виси на 
небето като тънък сърп, ние имаме първата форма; 
на втория ден тя нараства и тогава имаме втората 
форма и така нататък след 14 дни и 14 форми стига-

8. Египетски митове и мистерии
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ме до пълната Луна. В продължение на 14 дни, ми-
навайки през 14 форми, намиращият се на Луната 
Озирис се обръща към Земята. От голямо значение 
е факта, че тези 14 форми, тези 14 фази на нараст-
ване, са приети от Луната, т.е. от Озирис, за да бъде 
отразявана към нас светлината на Слънцето. Това, 
което Луната върши тук, в Космоса е свързано и с 
нещо друго, а именно с факта, че човекът вече се 
е научил да диша. Едва когато този процес беше 
завършен на небето, едва тогава човекът можеше 
да диша правилно, като по този начин се свърза с 
физическия свят, а в човешкото същество можа да 
възникне първият зародиш на Аза.

По-късното египетско познание добре усе-
щаше всичко това и го разказваше така: По-рано 
на Земята царуваше Озирис, после обаче се появи 
Тифон, вятърът. – Това е времето, когато водите се 
утаиха толкова ниско, че се появи въздухът, който 
превърна човека в дишащото същество – Тифон 
победи човешкото съзнание за Озирис, той умърт-
ви Озирис, постави го в един ковчег и го пусна в 
морето.

Едва ли би могло да бъде изобразено по-добре 
това космическо събитие. Най-напред управлява 
Слънчевият Бог Озирис, после той е прогонен 
на Луната. Луната е ковчегът, пуснат в морето на 
мировото пространство; отсега нататък Озирис се 
намира в мировото пространство. Но ние си спом-
няме още, че в легендата се казва: Когато Озирис 
беше отново намерен, когато изплува в мировото 
пространство, той се появи в 14 форми. Легендата 
продължава: Озирис беше разкъсан на 14 части и 
погребан в 14 гроба. В тази легенда ние имаме едно 
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чудно указание за въпросния космически процес. 
14-те форми на Луната, 14-те Лунни фази , са 14-те 
части на разкъсания Озирис. Целият Озирис е пъл-
ният Лунен диск, пълнолунието.

Първоначално всичко това изглежда само като 
един символ. Обаче ние вече се досещаме за ис-
тинското му значение. И сега стигаме до нещо, без 
което никога няма да вникнем в тайната на Космо-
са. Ако не би настъпила една такава констелация 
на Слънцето, Луната и Земята, ако Луната не би се 
явила в 14 форми, тогава не биха станали и всички 
следващи събития, защото 14-те форми предиз-
викаха нещо твърде особено. Всяка една от тези 
форми имаше могъщо въздействие върху човека в 
неговото развитие на Земята. Сега ще кажа нещо, 
което ще Ви прозвучи странно, обаче то е напълно 
вярно. 

По времето, когато всичко това още не се беше 
случило, когато Озирис още не беше прогонен от 
Земята в своята светлинна форма, човекът не при-
тежаваше дори и наченките на нещо, което днес е 
от изключителна важност. Ние знаем, че гръбнач-
ният мозък е много важен за човека: от него тръгват 
така наречените гръбначно-мозъчни нерви. Но пре-
ди излизането на Луната от тялото на Земята, те не 
съществуваха, дори и в зародишен вид. Тъкмо тези 
14 форми на Луната, в тяхната последователност, 
станаха причина за това, от човешкия гръбначен 
мозък да израстнат 14 нервни снопа. Космическите 
сили действуваха така, че на 14-те фази или форми 
на Луната да съответстват тези 14 нервни снопа. 
Това е последица от действието на Озирис. Но на 
развитието на Луната съответствува и нещо друго; 
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тези 14 фази са само едната половина от това, което 
става на Луната. От новолунието до пълнолунието, 
Луната минава през 14 фази; от пълнолунието до 
новолунието също имаме 14 фази. През 14-те дни, 
които водят до новолунието, Озирис не упражня-
ва никакво действие. Тогава Луната е осветена от 
Слънцето по такъв начин, че тя постепенно обръща 
към Земята своята неосветена повърхност. Тези 14 
фази от пълнолунието до новолунието също при-
тежават определени действия и за египетското 
съзнание тези действия се постигат чрез Изис или 
Изис. Тези 14 фази са управлявани от Изис. Чрез 
действието на Изида, от гръбначния мозък израст-
ват други 14 нервни снопа. Това прави общо 28 
нервни снопа, които съответстват на различните 
Лунни фази. Тук ние виждаме как от космическите 
събития произлизат точно определени структури 
на човешкия организъм. Сега някой би могъл да 
възрази: Но това не са всичките нервни снопове, 
които излизат от гръбначния мозък, тук става дума 
само за 28. Те биха били само 28, ако Лунната го-
дина би съвпадала със Слънчевата година. Обаче 
Слънчевата година е по-дълга и разликата между 
Слънчевата и Лунната година е предизвикала по-
явата на допълнителни нервни снопове. Ето как, 
изхождайки от Луната, към човека бяха добавени 
действията на Озирис и на Изис. Но с това е свър-
зано и още нещо.

До момента, когато Луната започна да упраж-
нява своите действия отвън още не съществуваше 
никаква двуполовост. До тогава съществуваше 
само един човек, който – така да се каже – носеше 
в себе си мъжкото и женското начало. Обособява-
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нето на двата пола настъпи едва чрез редуващите 
се действия на Изис и на Озирис от Луната, както 
и според това дали върху човешкия организъм 
действуваха предимно нервите, възникнали чрез 
Озирис или нервите, възникнали чрез Изис; според 
всичко това човекът ставаше мъж или жена. Един 
организъм, намиращ се предимно под влиянието на 
Изис, ставаше мъжки; едно тяло, намиращо се пре-
димно под влиянието на Озирис, ставаше женско. 
Естествено, във всеки мъж и във всяка жена рабо-
тят и двата вида сили, Изис и Озирис, обаче така, 
че при мъжа етерното тяло е женско, а при жената 
етерното тяло е мъжко. Тук ни се открива една 
малка подробност от чудната зависимост между 
отделните човешки същества и Космоса.

Обаче ние установихме, че върху човека 
упражняват своите действия не само силите на 
небесните тела, но и техните констелации. Под 
влиянията на тези 28 нервни снопа, излизащи от 
гръбначния мозък, се образува всичко, което при-
надлежи на мъжкия и на женския организъм. Сега 
трябва да споменем и още нещо, за да хвърлим 
повече светлина върху връзките между Космо-
са и развитието на човека. Тези сили изграждат 
формата на човека, обаче човекът не остава и не 
се втвърдява в тях; възниква едно равновесно по-
ложение между Слънчевите сили и Лунните сили. 
При следващите описания не бива да си мислим, 
че имаме работа с някаква символика; ние имаме 
работа с реални факти.

Какво представлява първоначалният Озирис, 
неразкъсаният Озирис? Какво представлява разкъ-
саният Озирис? – Това, което по-рано все още беше 
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едно единство, сега се раздробява на 28 нерви. Ние 
видяхме как той се намира разкъсан в самите нас. 
Без това никога не би могла да възникне човешката 
форма. Обаче кое точно се образува първоначално 
под влиянието на Слънцето и на Луната? Първо-
начално чрез взаимодействието на всички нервни 
влакна възникнаха не само външните мъжки и 
женски признаци; също и във вътрешния свят на 
човека възникна нещо чрез влиянието на мъжкия и 
женския принцип. Възникна вътрешното проявле-
ние на Изис и това вътрешно проявление на Изис 
са белите дробове. Белите дробове са регулаторът 
на влиянията, идващи от Тифон или Сет. И това, 
което действува от Озирис върху човека, то дей-
ствува, стимулирайки женското действие, така че 
прави белите дробове продуктивни чрез дишането. 
Чрез действията, идващи от Слънцето и от Луна-
та, се регулира мъжкият и женският принцип: във 
всеки женски принцип един мъжки принцип – ла-
ринксът; във всеки мъжки принцип един женски 
принцип – белите дробове.

Вътрешно Озирис и Изис действуват във всеки 
човек по отношение на неговата по-висша природа. 
Така всеки човек е двуполов, защото всеки човек 
има ларинкс и бели дробове. Всеки човек, неза-
висимо дали е мъж или жена, има еднакъв брой 
нерви.

И сега, след като по този начин Изис и Озирис 
се откъсват от низшата природа, те раждат сина, 
създателя на бъдещия земен човек. От тях двамата 
произлиза Хорус. Изис и Озирис раждат детето, 
закриляно и отглеждано от Изис: човешкото сър-
це, закриляно и предпазвано от белите дробове на 
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майката Изис. Тук в египетската представа имаме 
нещо, което ни покзава, че тези древни мистерий-
ни школи гледаха на по-висшата човешка природа 
като на нещо мъжко-женско: това, което индиецът 
по-късно нарече Брахма. Още в първичния човек 
индийският ученик разпознаваше това, което щеше 
да се появи в по-висшата си форма. Беше му пока-
зан Хорус, детето, с думите: Всичко това възникна 
чрез първичния звук, чрез Вха, първичният звук, от 
който произлязоха всички останали звуци.

И това, което индийският ученик изживяваше, 
е съхранено за нас в един чуден стих от Ригведа. 
Там има едно място, което гласи: „И над човека ид-
ват седемте отдолу, осемте отгоре, деветте отзад, 
десетте от основите на скалистия свод и десетте от 
вътрешността, докато майката се грижи за малкото 
кърмаче.” Това наистина е едно чудно място. Нека 
да си представим тази Изис, която аз описах като 
„бели дробове”, този Озирис, който описах като 
„дихателен апарат”, и нека да размислим: Как тук в 
действие влиза звукът, диференцирайки се в звуци-
те на ларинкса, в звуците на белите дробове, както 
се диференцира в буквите. Тези букви идват от раз-
лични страни, седем идват отдолу, от ларинкса ... и 
т.н. Тук е вложено особеното действие на всичко, 
което има връзка с нашия дихателен апарат. Там, 
където звукът се диференцира и разчленява, там е 
висшата майка, която се грижи за детето: майката 
– белите дробове; детето – изграденото под всички 
влияния човешко сърце, от което идват импулсите 
за одушевяване на човешкия глас. Ето как на кан-
дидата за посвещение се показваше тайнственото 
действие и пулсиране във вътрешността на Космо-
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са, ето как то се изграждаше в течение на времето. 
И ние ще видим, как в тази тъкан възникнаха и 
другите органи на човека. Ето как в това египетско 
тайно учение ние откриваме и един раздел от окулт-
ната анатомия, доколкото това учение е познавало 
космическите сили, космическите Същества и тях-
ната връзка с физическото тяло на човека.
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Седма лекция
Еволюционните процеси в човешкия организъм до  

отделянето на Луната. Озирис и Изис като творци на  
горната човешка форма.

В предишните лекции ние отправихме душевен 
поглед към редица факти, свързани с човешката 
природа и отнасящи се до еволюцията на Земята и 
на цялата Слънчева система. Особено в последните 
две лекции се постарахме да изтъкнем онези факти 
от развитието на Слънцето, Луната и Земята, които 
повторно оживяха в египетските Мистерии и които 
ученикът на египетските Мистерии, както и цели-
ят египетски народ добре познаваше. Фактически 
в своето ясновидство ученикът се запознаваше с 
всички неща, за които вече стана дума и които ще 
допълним с днешната лекция. По-голямата част от 
народа, която не можеше да се издигне до ясновид-
ството, се запознаваше с тези неща благодарение 
на един многозначителен образ. Ние често сме об-
съждали този образ, който беше смятан за най-ва-
жен в египетския мироглед. Този образ е свързан с 
легендата за Озирис и Изис. Всички ние познаваме 
този образ и всъщност няма човек, който вярва, че 
образът е изграден от незначителни подробности. 
Легендата за Изис разказва приблизително след-
ното:

В предишни времена, за благото  на чове-
чеството, Озирис царуваше на Земята, и това про-
дължи до определен момент, който по-късно се 
свързва с това, че тогава Слънцето се намираше 
в зодиакалния знак Скорпион. Тогава братът на 
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Озирис, Тифон или Сет уби Озирис. Той стори 
това като го подмами да легне в един ковчег, който 
затвори и пусна в морето. Изида, сестрата и съ-
пругата на Озирис, потърси своя брат и съпруг, 
и когато го намери, го върна в Египет. Но тогава 
злият Тифон отново искаше да унищожи Озирис и 
го разкъса на парчета. Изис събра отделните час-
ти и ги погреба на различни места. (И днес още 
в Египет биват показвани различните гробове на 
Озирис.) После Изис роди Хорус и Хорус отмъс-
ти на Тифон за своя баща Озирис. Озирис отново 
беше приет в света на божествено-духовните Съ-
щества, и фактически той работи за хората не на 
Земята, а по времето, когато те пребивават в ду-
ховния свят между смъртта и новото си раждане. 
Ето защо в Египет си представяха пътя на мъртви-
те като път на Озирис.

Тази легенда идва от най-древните източници 
на египетското светоусещане. С времето някои 
неща в тази легенда бяха променени, а други – при-
бавени, но като цяло тя преминаваше през всички 
култове на древния Египет до тогава, докато въ-
обще съществуваха египетските религиозни въз-
гледи. След като си припомнихме тази легенда, в 
която беше вложено всичко онова, което ученикът 
виждаше като едно действително събитие в све-
щенните тайни на мистерийните школи, нека от-
ново да насочим погледа си към това, за което още 
вчера започнахме да си съставяме една по-точна 
представа, а именно за влиянието, което различни-
те форми на Луната упражниха върху човека. Ние 
споменахме за 28-те нервни снопа, излизащи от 
гръбначния мозък и имащи връзка с констелациите 
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на Луната в хода на 28-те дни, от които Луната се 
нуждае, за да се върне до първоначалната си фор-
ма. Ние се докоснахме до тайната, която ни показа, 
как чрез външни космически сили бяха образувани 
тези 28 чифта нерви. А сега Ви моля да обърнете 
внимание на следното: 

Налага се – доколкото е възможно в едно кратко 
загатване – да опишем с най-голяма точност това, 
което египетският ученик научаваше за развитието 
на човека в по-широкия смисъл на тази дума. Веро-
ятно мнозина, които са болезнено привързани към 
модерната анатомия, ще окачествят тези описания 
като чиста безсмислица. Но те следва да са наясно: 
египетският кандидат за посвещение не само из-
учаваше това учение, той виждаше по ясновидски 
начин и неговото съдържание. Сега аз се обръщам 
към онези, които имат нагласата да ме последват. 
Това учение е не само резултат от древното ясно-
видство; то е валидно като истина също и за днеш-
ните окултисти.

Нека да повторим това, което вече споменахме 
в предишните лекции, а именно, че когато Земята 
се намираше в началото на своето развитие, тя 
се състоеше, така да се каже, изцяло от човешки 
зародиши, които образуваха първичната Земна 
мъглявина. Както индийският, така и египетският 
ясновидец можеше по духовен път да види как от 
този човешки зародиш израства цялата по-късна 
човешка форма. Всичко онова, което по-късно се 
разви от този човешки зародиш, можеше да бъде 
видяно още тогава. Първото, което възникна от 
този човешки зародиш, още докато Слънцето беше 
съединено със Земята, всъщност представляваше 
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един вид растение, чиято чаша се отваряше нагоре. 
Тези форми изпълваха цялата Земя и от тях се об-
разуваше споменатата първична мъглявина. Обаче 
в самото начало, когато възникваше тази цветна ко-
рона, отваряща се нагоре към мировото простран-
ство, тя беше едва доловима и по-скоро би могла да 
бъде възприета, ако човек – в днешния му вид – до-
ближавайки се до нея, би усетил нещо като едно 
чашообразно топлинно тяло. Следователно, там 
първоначално съществуваше едно топлинно тяло. 
Още докато Земята беше съединена със Слънце-
то, вътрешността на тази човешка форма започна 
да свети и да озарява с лъчите си мировото про-
странство. Ако един човек притежаващ днешните 
очи би се приближил към една такава светлинна 
форма, той би видял нещо като искрящо, светещо 
кълбо, нещо като блестящо Слънце, просветващо 
с правилните си форми в мировото пространство. 
Едва ли днес някой може да си изгради един об-
раз за това, което беше някога. Той би могъл да 
стори това, само ако си представи, че нашата Земя 
е съставена от прозрачен въздух и че безбройните 
светулки в него разпръскват светлината си в ми-
ровото пространство. Приблизително така биха 
светили в мировото пространство първите наченки 
на човека, когато Земята все още беше съединена 
със Слънцето. И още нещо: приблизително в съ-
щото време около тази чашообразна форма започна 
да се оформя едно тяло, съставено от газ. В него 
бяха разтворени много субстанции, както и днес в 
животинските и човешки тела се намират различни 
течни и твърди субстанции, само че тогава те бяха 
въздухообразни. Обаче наскоро след възникването 
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на това газообразно тяло, от общата Земна маса 
произлязоха също и други зародиши, които бяха 
първите предшественици на днешното животинско 
царство. Следователно, човешкото царство беше 
първото, след него се появиха зародишите на живо-
тинското царство. Естествено, цялата Земя все още 
се състоеше от една въздушна маса, от светещи 
светлинни тела, които лъчезаряха в мировото про-
странство. Всред тази въздушна маса възникнаха 
също и първите наченки на безполовите животни, 
които тогава се намираха на най-ниската степен от 
днешното животинско царство, и ние ще видим, че 
тези животни също имат определено значение за 
човека.

Следователно, възникнаха първите зародиш-
ни наченки на животните и за нас е важно преди 
всичко, че тези животни, които възникнаха тогава, 
представляваха най-гъстите газообразни маси, 
един вид газообразни повлекла. Тези животни се 
развиха до известна степен, минавайки през най-
различни форми; и в момента когато Слънцето 
напусна Земята, най-висшата животинска форма 
беше рибата, обаче не в нейния днешен вид. Фор-
мата на тогавашните животни беше съвсем различ-
на от тази на днешните риби, но тя се намираше 
на степента, съответстваща на рибите. Днешните 
риби запазиха в себе си това, което можа да се по-
лучи, докато Слънцето все още беше съединено със 
Земята. Междувременно Земята се сгъсти до водна 
Земя и най-плътните форми, животните, плуваха в 
тази водна Земя. И сега се случи нещо твърде осо-
бено. Някои от тези пра-форми на рибите останаха 
животни и, така да се каже, не искаха да знаят за 
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по-нататъшната еволюция. Но имаше и други, ко-
ито запазиха известно отношение към човешките 
форми, и това отношение се свежда до следното.

В момента, когато Слънцето се отдели от Зе-
мята, Земята също започна да се върти около своя-
та ос, така че веднъж от едната си страна тя биваше 
огрявана от Слънцето, а веднъж тази част оставаше 
неогрята, или с други думи: родиха се денят и нощ-
та. Обаче тогавашните дни и нощи бяха значително 
по-дълги от днешните. По времето, когато Луната 
още не беше отделена, винаги щом една такава чо-
вешка форма, която тогава беше значително сгъс-
тена, се намираше откъм Слънчевата страна, към 
тази газообразна маса се присъединяваше част от 
такава животинска форма, каквато имаше долу във 
водната Земя. Така човешка форма се свързваше с 
животинска форма; и то по такъв начин, че горе 
имаме човешката форма, а долу – животинската 
форма; следователно, така, че горната част се из-
дигаше навън към Слънцето, а в посока надолу 
тя ставаше все по-слаба и накрая към нея се при-
съединяваше животинското тяло. Следователно, 
имаме едно издигане на горната част над водната 
Земя, и поради факта, че Слънчевото действие 
проникваше през „човека-цвете”, то продължава-
ше и във вътрешните Земни и Лунни сили. И по-
неже тук към човешкото тяло беше присъединена 
една животинска форма, намираща се на степента 
„риба”, казваше се, че Слънцето, което огряваше 
човешкото тяло, се намира в знака „Риби”. И дей-
ствително, първите следи на това образувание съ-
впаднаха с това, че на небесния свод Слънцето се 
намираше в знака „Риби”, въпреки че то още често 
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минаваше през това съзвездие, докато се образува 
другото. Обаче изходната точка на това образуване 
беше моментът, в който на небето Слънцето също 
стоеше в знака „Риби”. И поради обстоятелството, 
че тогава съществата, намиращи се на степента на 
рибите, се присъединиха към човека, съзвездието 
получи своето име.

А сега, както знаем, развитието напредна по 
такъв начин, че Луната и Земята образуваха едно 
общо небесно тяло. При отделянето на Слънцето 
Яхве остана на Земята заедно с Лунните сили, и 
към неговите служители принадлежеше също и 
онзи Бог, когото египтяните наричаха Озирис. А 
докато от Земята се отдели и Луната, развитието 
протичаше по твърде особен начин.

Както знаем, Земята беше една течна, водна 
Земя и по времето преди отделянето на Луната 
водните форми показваха низходящи степени на 
развитие. Когато Луната се отдели, човекът – по 
отношение на своята низша природа – се нами-
раше приблизително на степента на един голям 
саламандър. Това е, което Библията нарича Змията; 
което се нарича Дракон или Змей. Докато Луната се 
отделяше от Земята, в долната част на човешката 
форма все повече и повече се развиха признаци от 
животинското царство. А когато Луната се отдели 
напълно, долната част на човека представляваше 
една животинска, грозна форма, докато в горната 
част бяха последните останки от една светлинна 
форма, в която отвън се вливаха силите на Слънце-
то. За човеците оставаше това, че светлинните Съ-
щества продължаваха да действуват в тях. Човекът, 
чиято особена светлинна форма се извисяваше над 
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течната Земя се придвижваше, плувайки в първич-
ното море. Какво представляваше тази светлинна 
форма? Междувременно тя се беше трансформира-
ла в един всеобхватен, мощен сетивен орган. Кога-
то Луната се отдели от Земята, трансформацията 
беше завършена. Плувайки в първичното море, 
човекът можеше да възприеме с този орган, дали 
до него се приближава някое опасно същество. С 
негова помощ той възприемаше също топлината и 
студа. По-късно този орган атрофира; днес той е 
епифизата. През онези далечни времена, носейки 
се и плувайки в течните Земни маси, човекът из-
ползваше този орган като един вид фенер. Днес 
при съвсем малките деца ние откриваме една мека 
част на главата; тук би трябвало да търсим мястото, 
където някога въпросният орган се е издавал навън 
в мировото пространство.

Междувременно човекът приемаше в себе си 
все по-висши животински форми; и в един момент 
от неговото развитие това, което се беше полу-
чило от рибите, можеше да бъде наречено „воден 
човек”, „Водолей”, понеже живееше във водата и 
понеже носеше в себе си зародиша на по-късния 
човек. Една друга форма, която се получи по-ната-
тък, можеше да се нарече „Козирог”. Но всъщност 
особеното е, че това, което отговаря на човека в 
неговите долни органи, определи името на спо-
менатото зодиакално съзвездие. Фактически но-
зете, това са първоначалните риби, подбедриците 
– водният човек, Водолеят, това, което дълго време 
позволяваше на човека да дава посока на плуването 
си; колената на човека се намират във връзка със 
съзвездието Козирог. Животинската природа про-
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дължи да се развива и онова, което се оформи като 
бедра, можеше да бъде наречено „Стрелец”. Бихме 
отишли твърде далеч, ако трябва да Ви обяснявам 
тези имена. Тук искаме да дадем един образ за 
това, как изглеждаше човекът, когато неговата жи-
вотинска природа отговаряше на Стрелеца.

Тогавашният човек беше едно животно, което 
за пръв път можеше да се придвижва върху остро-
вите, които изникваха всред водата. В горната си 
част човекът ставаше все по-фин, и фактически 
най-отгоре остана цветната форма. Горе формата 
остана осветлена от един орган, който човекът но-
сеше като един вид фенер върху главата си. Бихме 
могли да получим вярна представа за тогавашната 
форма на човека, ако си представим горната му 
част като етерна, а долната – като подобна на жи-
вотно. В по-старите изображения на Зодиака все 
още виждаме знака на Стрелеца долу в животинска 
форма, докато в горната част на Зодиака преоблада-
ва човешката форма. Тези знаци бележат степента 
на развитие, характерна за човека, както например 
кентавърът отразява една действително еволюци-
онна степен на човека: долу кон, горе човек. Ние 
би трябвало да приемаме коня не буквално, а като 
представител на животинската природа. Този беше 
и художественият принцип в предишните време-
на: тези, които искаха да създават художествени 
форми, се доверяваха на описанията от страна на 
ясновидците, или самите те можеха да виждат в 
духовния свят. Твърди се, че Омир бил един сляп 
визионер, т.е. ясновидец. Той можеше да вижда на-
зад във времето и да чете написаното в хрониката 
Акаша. В духовен смисъл слепият визионер Омир 

9. Египетски митове и мистерии
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беше много повече виждащ, отколкото останалите 
гърци. Следователно, кентавърът е една действи-
телна човешка форма от миналото. Когато човекът 
изглеждаше така, Луната все още не беше отделена 
от Земята; Лунната сила все още се намираше в 
тялото на Земята. Вътре в човека все още се на-
мираше това, което беше образувано по-рано през 
епохата на Слънцето: светещата епифизна жлеза, 
която тогава той носеше като един вид фенер върху 
главата си.

Когато Луната се отдели от Земята, възникна 
половостта. Човекът-кентавър все още беше без-
полов. Разделянето на два пола се появи, когато 
Слънцето стоеше в знака на Скорпиона; като цяло, 
човешката сексуалност е свързана със съзвездието 
Скорпион. Скорпионът е това, което в животинска-
та природа отговаря на онази еволюционна степен, 
при която човекът достигна до сексуалността. В 
горната си половина човекът беше обърнат към 
космическите сили, обаче в долната си половина 
той представляваше едно двуполово същество. Чо-
векът стана полово същество. Когато ясновижда-
щият ученик на египетските Мистерии насочваше 
поглед към тази епоха от Земното развитие, той 
виждаше Земята населена от човеци, чиято долна 
половина показваше по-плътни телесни форми, от-
говарящи на низшата човешка природа, а в горната 
половина беше застъпена светлата човешка форма.

После настъпи времето, когато в областта на 
гръбначния стълб чрез силите на Луната се обо-
собиха нервните снопчета. Формированието над 
гръбначния стълб, днешната област на главата, 
също се сгъсти и по-късно се превърна в човеш-
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кия мозък: това беше напълно преобразен светещ 
орган. Към него се присъедини гръбначния стълб, 
от който тръгваха нервните снопчета, и към този 
гръбначен стълб се присъедини „долният човек”, 
такъв, какъвто вече беше описан. За египетския 
ученик беше ясно: Ако на Земята искаше да се въ-
плъти което и да е същество, то трябваше да при-
еме съответната човешка форма.

Озирис, като Дух, често пъти е посещавал Зе-
мята и се е въплъщавал като човек. И тогава хората 
усещаха: „Един Бог е слязъл долу!”, но тогава той 
беше в човешка форма. Всяко висше Същество, ко-
ето посещаваше Земята, приемаше формата, която 
човекът имаше в дадения момент. Тогава човешката 
форма беше така устроена, че все още се виждаше 
онова светещо тяло, онова чудно украшение на гла-
вата, фенерът на Озирис, образно представян като 
чудното око на Полифем. Това е онзи орган, онзи 
фенер, който първоначално беше извън човешкото 
тяло, за да се превърне после в един вътрешен ор-
ган, разположен в мозъка. В първичното изкуство 
всички символи са взети от действителни форми.

Когато гръцките посветени бяха запознавани с 
тези тайни на египтяните, те научаваха и още нещо, 
но в общи линии то беше същото, каквото знаеха 
египетските посветени. Те само го обозначаваха 
с един друг език. Египетските посветени имаха 
силно развити ясновидски дарби, така че много 
от техните ученици можеха да виждат в далечното 
минало. Египетският посветен беше органически 
свързан с онези тайни; ето защо в сравнение с еги-
петските посветени, гръцките свещенослужители 
изглеждаха като малки, сричащи деца. И наистина, 
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забележителни са думите, които веднъж един еги-
петски жрец, срещайки Солон, изрече: „О, Солоне, 
Солоне, все пак, вие гърците винаги си оставате 
деца, фактически възрастни гърци няма. Всички 
вие сте духовно млади, защото нямате никакви 
древни светогледи, нито предания, които са усто-
яли на времето (Платон: „Тимей”). Египтянинът 
подчертаваше, че египетската мъдрост превъзхож-
да всичко онова, което може да бъде изживяно в ма-
териалния свят. Само посветените в Елевзинските 
Мистерии бяха достатъчно напреднали, обаче в тях 
участвуваха ограничен брой ученици. Обаче това, 
което египетският посветен виждаше за онзи пери-
од от Земното развитие: че Богът Озирис се беше 
отделил от Слънцето и беше отишъл на Луната, 
като оттам отразяваше Слънчевата светлина – това, 
което вършеше този Бог, то беше свещенно също и 
за гърците. Те също знаеха, че този Бог Озирис е 
онзи, който образува 28-те форми на Луната като 
чрез това залага началото на 28-те нервни снопа в 
човешкия организъм. Чрез Озирис беше изградена 
нервната система в посока надолу по гръбначния 
мозък като по този начин впоследствие беше из-
градена и цялата горна част на човешкото тяло. За-
шото всичко онова, което възникна като мускули, 
можа да получи своята форма само поради факта, 
че неговите ваятели са именно нервите. Всичко, ко-
ето съществува като мускули, хрущяли, като други 
органи, каквито са сърцето и белите дробове, всич-
ки те получиха своята форма чрез нервите. Така 
чрез предходната дейност на Слънцето възникна 
онова, което по-късно се оформи като главен мозък 
и гръбначен мозък; и отвън върху този гръбначен 
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мозък работят 28-те форми на Озирис и Изис. Сле-
дователно, Озирис и Изис са архитектите, ваятели-
те, и когато мозъкът изпраща своите чувствителни 
влакна надолу в гръбначния мозък, Озирис е този, 
който „обработва” гръбначния мозък. Това усеща-
не имаха също и гърците, и когато се запознаха 
с египетските Мистерии, те разбраха, че Озирис 
беше същият този Бог, когото те познаваха под 
името Аполон. Те казваха: египетският Озирис е 
Аполон, и както Озирис „работи” в нервите, за да 
се прояви вътрешният душевен живот на човека, 
същото върши и нашият Аполон.

А сега нека нагледно да си представим фор-
мирането на човешките органи. Да си представим 
мозъка, чиито разклонения продължават надолу в 
гръбначния мозък; това са 28-те ръце на Озирис и с 
тях Озирис свири върху това, което се простира на-
долу под формата на гръбначния мозък като върху 
една лира. Тук гърците стигнаха до един забележи-
телен образ: и това е лирата на Аполон. Можем да 
си представим нещата и обратно. Лирата е мозъкът, 
струните са нервите и пръстите на Аполон докосват 
струните. Аполон свири върху мировата лира, вър-
ху великото произведение на изкуството, изваяно 
от Космоса, и позволява на звуците да проговарят 
в човека, звуците, в които се разгръща душевният 
живот на човека. За елевзинските посветени това 
беше същото, което знаеха и египтяните.

Един такъв образ не бива да се тълкува схе-
матично, защото в този случай ние бихме внесли 
произвол и фантазия; по правило ние усещаме, че 
фактически образите са много по-дълбоки от това, 
което разумът вижда в тях. Когато гръцкият ясно-
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видец говореше за Аполон, той имаше пред себе 
си тайната на Озирис – Аполон, инструмента на 
човечеството. Когато египетският ученик трябва-
ше да бъде посветен в тайните на Земното същест-
вувание, пред погледа му заставаше Озирис. И ние 
следва да сме наясно: тези символи, тези образи, 
които са извлечени от прадалечното минало и ко-
ито са запазени за нас, всички те са израз на пър-
вичните мирови тайни и означават много повече от 
това, което разумът може да види в тях. Тази лира 
беше виждана, виждани бяха и ръцете на Аполон. 
И това, че ние извличаме всеки един символ от 
реалното изживяване на ясновидеца – ето кое е съ-
щественото! Защото не съществува нито един сим-
вол, нито една легенда, които да не са били реално 
видяни от древните посветени.

Египетският кандидат за посвещение можеше 
да проникне до тези тайни едва след продължител-
но обучение. Ученикът биваше подготвян първо с 
помощта на едно точно определено учение, близко 
до нашата елементарна теософия. Едва после той 
биваше допускан до същинските упражнения. То-
гава той изпадаше в състояния, близки до екстаза, 
които се различаваха от същинското ясновидство, 
но все пак бяха нещо повече от едно съновидение. 
В тези състояния той се доближаваше до това, ко-
ето по-късно щеше да види в образи. И наистина, 
отделянето на Луната от Земята, а заедно с нея и 
отделянето на Озирис, деятелността на Озирис, 
упражнявана от Луната, всичко това минаваше 
през душата на ученика като едно могъщо съно-
видение. Фактически той сънуваше легендата за 
Озирис и Изис. Всеки ученик сънуваше този сън 
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за Озирис и Изис. Без този сън той не би могъл да 
стигне до виждането на истинските факти. Учени-
кът трябваше да мине през образа, през имагинаци-
ята. Легендата за Озирис и Изида беше вътрешно 
изживявана от всеки ученик. Това екстатично съ-
стояние на душата беше един вид прелюдия към 
истинското виждане, едно въведение към вижда-
нето на това, което се разиграва в духовния свят. 
Ученикът можеше да чете в хрониката Акаша това, 
което описахме днес, само ако беше посветен до 
такава висока степен, за каквато загатнахме днес и 
за която ще говорим утре. После ще се спрем и на 
другите образи от Зодиака и тяхното значение. 
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Осма лекция
Последователното развитие на човешките форми.  

Отхвърлянето на животинските Същества.  
Четирите човешки типа.

Ние вече се запознахме с еволюционните процеси 
на човешкия организъм и тяхното дълбоко значе-
ние. Ние проследихме този организъм от неговото 
възникване до момента, в който Луната се отдели 
от Земята. Когато казваме „момент”, естествено не 
сме точни, защото тези процеси заемат продължи-
телни периоди от време. От първия момент, когато 
Луната започна да дава признаци, че се отделя, до 
последния, когато тя напълно се откъсна от Земята, 
изтекоха дълги периоди от време и в планетарната 
еволюция на Земята настъпиха допълнителни про-
мени.

Обаче ние разгледахме човека приблизително 
до отделянето на Луната. Ние описахме тази форма 
на човека, формата, която в посока надолу, при-
близително от средата на човешкото тяло, до висо-
чината на хълбоците, показваше известни прилики 
с днешната. С днешните очи бихме могли вече да 
виждаме това тяло въпреки неговите меки части, 
докато горните му части биха могли да бъдат виж-
дани само с помощта на ясновиждащото съзнание. 
Ние вече посочихме, че в образа на кентавъра, 
сагите, легендите, религията и изкуството са за-
пазили нещо от тогавашната човешка природа. А в 
отделните части на тялото се запознахме с такива 
човешки органи, които постепенно прерастнаха 
в днешните стъпала, подбедрици, колена, бедра, 
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които тогава представляваха животинските форми 
на нашата Земя, такива животински форми, които 
обаче са спрели на определена еволюционна сте-
пен, докато човекът е продължил своето развитие 
над тази степен. Нека да вникнем в тези неща още 
по-внимателно.

В прадревните времена, след отделянето на 
Слънцето, не съществуваха никакви животински 
форми. Когато Слънцето напусна Земята, най-вис-
шата животинска форма беше един вид животни, 
които се намираха на степента на днешните риби. 
Когато казваме, че човешките стъпала отговарят на 
рибите и когато разглеждаме човешките стъпала 
във връзка с рибите, какво означава това всъщност? 
Това означава, че тогава бяха изостанали в своето 
развитие такива форми, които – също като рибите 
– плуваха във водната Земя, и че тогава физичес-
ки възприемани от човека бяха само стъпалата. 
Останалите части от човешкото тяло съществуваха 
само във фина етерна форма. Това, което описахме 
като чашообразна форма или форма, наподобяваща 
цвете, като светещ орган, беше изцяло етерна, про-
низана от светлина форма, и само най-долната част 
на човека беше такава, че тя действително прониз-
ваше водната Земя, също както изостаналите в сво-
ето развитие риби. После се появиха и по-висши 
животни, споменът за които е запазен чрез образа 
за водолея, човекът, чието тяло е видимо нагоре до 
подбедриците. Следователно, човекът изгражда 
себе си по такъв начин, че на всяка еволюционна 
степен той отхвърля определени животински фор-
ми, за да се издига все по-високо над тях. И когато 
Луната започна да се отделя, той беше толкова 
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напреднал, че долната му половина, свързана с 
низшата природа вече беше физически оформена, 
докато горната му половина продължаваше да се 
видоизменя непрекъснато.

После ние видяхме, как от Луната се намеси 
това, чието действие в Лунната светлина египтя-
ните нарекоха Озирис; как чрез различните фази 
на Луната Озирис продължи да упражнява свои-
те действия върху човека; и как от Луната беше 
включено в човешкия организъм това, което е най-
важно за горната му част, нервите. Нервите, които 
тръгват от гръбначния мозък, оформиха горната 
част на човешкото тяло. Тук чрез онези тонове, ко-
ито Озирис-Аполон извличаше от човешката лира, 
беше създадена средната част на човека, областта 
на хълбоците. А всичко онова, което трябваше да 
остане на тази точка, над която човекът продължи 
своето развитие, застина в еволюционната степен 
на земноводните животни. Докато Луната все още 
беше съединена със Земята, тя малко или много 
спъваше развитието на човека. Формата на рибата 
все още се намираше във връзка със Слънцето и 
от тук идват днешните усещания на здравия човек 
спрямо рибите. Нека да се замислим каква радост 
може да достави на човека една красива, лъскава 
риба или други проблясващи във водата животни, 
и какво чувство на антипатия може да изпита, 
виждайки други животни, които наистина стоят 
по-високо от рибата, които пълзят и се увиват, като 
например земноводните, жабата, краставата жаба, 
змията и т.н. Вярно е, че днешните земноводни 
животни са напълно изродени форми от далечно-
то минало, но тогавашният човек съдържаше тези 



139

форми в долната част на своето тяло. Докато има-
ше само своята долна половина, приблизително до 
към хълбоците, човекът беше един вид дракон. И 
едва по-късно, действувайки от горната половина, 
след като тя беше вече ясно очертана, той успя 
да оформи долната половина на човешкото тяло. 
Следователно, формата на рибата възпроизвежда 
онази форма, на чиято висота се намираше чо-
векът чрез силите, които той получаваше, докато 
Слънцето беше съединено със Земята; до момента, 
в който Слънцето се отдели от Земята, човекът се 
намираше на степента на рибата.

А сега, великите Същества, отговарящи за 
еволюцията, изградиха своето Слънце и също на-
пуснаха Земята, за да се съединят с нея по-късно. 
И един от Духовете, който излезе заедно с тях, 
най-висшият предводител на Слънчевите Духове, е 
Христос. Тук ние сме изправени пред едно събитие, 
което ни изпълва с най-дълбоко удивление, след 
като научаваме, че дотогава човекът е бил свързан 
с това Същество, с този най-благороден Дух, който 
някога – заедно със Слънцето – напусна Земята. 
Хората винаги са усещали: с формата на рибата 
те са можели да посочат времето, когато Слънце-
то се отдели от Земята, а после и оформянето на 
света чрез самият Христос. По-рано, като жител 
на Земята, човекът беше съединен със Слънцето, 
и когато Слънцето напусна Земята, той виждаше 
формата, която дължеше на Слънчевите Духове, 
запазена именно във формата на рибата. Когато той 
напредна по-нататък, Слънчевите Духове вече не 
го съпровождаха. Христос напусна Земята тогава, 
когато човекът имаше формата на риба. Впрочем 
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тази форма беше запазена от посветените през пър-
вия период от развитието на християнството. Още 
в римските катакомби този символ на рибата беше 
и символ на самото християнство и той трябваше 
да напомня на християните за онова грандиозно 
космическо събитие, когато Христос беше свързан 
с тях на Земята. Да, човекът беше напреднал до 
формата на рибата, когато Слънцето се отдели от 
Земята; и първите християни извънредно дълбоко 
усещаха връзката между символа на рибата и оне-
зи, които приемаха импулса на Христос. Колко 
далеч е един толкова важен знак, разглеждан от нас 
като символ на една цяла епоха от космическата 
еволюция, колко далеч е той от онези повърхност-
ни тълкувания, които често чуваме тук или там. 
Истинските символи бяха такива, че те непосред-
ствено се отнасяха до духовните факти. За първите 
християни те не само „означаваха” нещо. Един та-
къв символ е „един образ” на нещо, което действи-
телно може да бъде видяно в духовния свят и нито 
един символ не може да бъде правилно тълкуван, 
ако не се види и посочи ясно неговото съответствие 
в духовния свят. Всяка спекулация има най-много 
някаква подготвителна цел; изразът „означава” не е 
сполучлив; ние действително вникваме в символа 
едва тогава, когато установим, че в него е вложен 
точно определен духовен смисъл.

А сега нека да погледнем още по-напред в 
еволюцията на човечеството. Човекът прие в себе 
си най-различни форми и когато се беше развил 
до височината на хълбоците, неговата физическа 
форма беше възможно най-грозна. Изродената раз-
новидност на тогавашната човешка форма имаме в 
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лицето на днешната змия. Времето, когато човекът 
беше напреднал до формата на земноводните жи-
вотни – а тогава Луната все още беше съединена 
със Земята – беше време на позор, на поквара в раз-
витието на човечеството. Ако Луната не би се отде-
лила от Земята, тогава човешкият род би потънал в 
една ужасяваща съдба, тогава той все повече би се 
приближил до формата на ужасното, на злото. Ето 
откъде идва усещането, което наивната непокваре-
на човешка душа изпитва към змията, която макар 
и в изроден вид е запазила онази форма, когато 
човекът стоеше най-ниско, това усещане за анти-
патия е напълно оправдано. Тъкмо непокварената 
душа, за която в природата не съществува нищо 
грозно, изпитва отвращение към змията, понеже 
тя е вещественото доказателство за човешкия по-
зор. Тук не говорим в моралния смисъл на думата, 
а само посочваме най-долната точка от еволюцията 
на човечеството.

Впрочем човекът трябваше да се измъкне от 
това положение. Той можа да постигне това, само 
защото изостави животинската форма и защото за-
почна да сгъстява своята духовна горна половина 
на тялото. Ние видяхме, че всички по-благородни 
части можеха да се развият само чрез действието 
на силите, идващи от Изис и Озирис. За да могат 
силите на Озирис да действуват в него и за да се 
развие по-благородната му част, човекът трябваше 
да постигне нещо изключително важно: с горната 
си част да приведе гръбначния мозък от хоризон-
тално във вертикално положение. Всичко това ста-
на чрез влиянията на Изис и Озирис. Слънцето и 
Луната, намиращи се в равновесие, водеха човека 
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от една степен в друга степен. Когато човекът по-
стигна физическата си форма до половината, тога-
ва Слънцето и Луната се намираха в равновесие; 
ето защо средищната част на хълбоците е наречена 
„везни”. По същото време Слънцето беше в съзвез-
дието Везни. 

Обаче не бива да си представяме – и това е 
твърде важно – че след като Слънцето се намираше 
в съзвездието Скорпион, а после в съзвездието Вез-
ни, веднага след това са се развили хълбоците. В 
този случай ние бихме си представяли, че развити-
ето протича прекалено бързо. Слънцето преминава 
през целия Зодиакален кръг за период от 25,920 
години. Някога пролетното Слънце изгряваше в 
Овена, а преди това – в Телеца. Пролетната точка 
непрекъснато се измества; с пролетната си точка 
Слънцето прекосява съзвездието Телец и т.н. Око-
ло 747 пр. раждането на Христос Слънцето отново 
навлезе в Овена; в наши дни пролетното Слънце 
изгрява в съзвездието Риби. Времето, през което 
Слънцето прекосява едно съзвездие, вече означава 
нещо, обаче един такъв период от време не би бил 
достатъчен, за да предизвика онова изменение, 
което трябваше да настъпи, за да може човекът 
да премине от половостта под знака на Скорпиона 
до еволюционната степен на хълбоците под знака 
на Везните. Ние бихме си изградили погрешна 
представа, ако смятаме, че това става само с едно 
преминаване на Слънцето. Слънцето обикаля вед-
нъж през целия Зодиакален кръг, и едва след тази 
пълна обиколка се стига до определен напредък. В 
по-стари времена Слънцето трябваше да обикаля 
по-често, за да се получи напредъкът. Ето защо не 
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е редно да прилагаме за по-старите епохи онова ле-
тоброене, което е валидно за Следатлантската епо-
ха. За да се напредне с една крачка нагоре, Слънце-
то трябваше да направи една пълна обиколка през 
Зодиакалния кръг, а в по-старите времена бяха 
нужни няколко обиколки. Онези съставни части на 
човешкото тяло, които имаха по-сложно развитие, 
изискваха по-дълго време.

И така, човекът напредваше все по-нагоре в 
своето развитие. Следващата степен, при която 
бяха формирани т.н. „долни органи” на човешкото 
тяло, беше постигната под знака Дева.

Ние ще вникнем най-добре в развитието, ако 
сме наясно, че докато човешкото същество става-
ше все по-подобно на днешния човек, определени 
животински същества продължаваха да изостават 
на една или друга степен. Вече казахме, че човекът 
разви белите дробове, сърцето и ларинкса под въз-
действието на Лунните сили. Споменахме също, 
доколко в това участвуваха Озирис и Изис. Следва 
да сме наясно и върху още нещо: по-висшите ор-
гани на човека като сърце, бели дробове, ларинкс 
и т.н. можаха да се развият само благодарение на 
факта, че още по-висшите съставни части на чове-
ка – етерното тяло, астралното тяло и Азът, като 
същински духовни градивни сили, също участву-
ваха в този процес. Тези по-висши съставни части 
действуваха много по-силно в предходните епохи 
още преди равнището, постигнато под знака на 
Везните. Ето защо можаха да възникнат най-раз-
нообразни форми. Имаше случаи, когато особено 
силно действуваше етерното тяло, или астралното 
тяло или дори Азът. Не рядко ставаше така, че фи-
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зическото тяло вземаше надмощие спрямо другите 
три части. Ето как се стигна до формирането на 
четири типа. Обособиха се определен брой човеци 
с преобладаващо развитие на физическото тяло; 
имаше и такива, чиито особености се определяха 
от етерното тяло, както и човеци с преобладаваща 
астрална природа. Имаше също и Азови човеци, 
изразени Азови човеци.

Във времената, когато възникнаха тези четири 
типа, бихме срещнали твърде гротескни форми и 
ясновидецът би могъл да ги различи. Има напри-
мер такива, които са малко известни, но споменът 
за тях е запазен. Например при хората в които 
преобладаваше физическата природа, и тя беше 
оказала влияние върху тяхната горна част, после-
диците от всичко това бяха най-отчетливи именно 
в горната част. Впоследствие се образуваше нещо, 
което беше напълно приспособено към низшето 
развитие, и чрез него изникваше онази форма, коя-
то виждаме запазена в образа на телеца от Йоано-
вия Апокалипсис; не днешния телец, днешния бик, 
а негова изродена разновидност. Това, което през 
онази епоха беше определяно главно от физическо-
то тяло, застина в степента на телеца. Следовател-
но, то има своя представител в бика и във всички 
животни, принадлежащи към този животински 
вид: крави, говеда и т.н. В групата човешки съ-
щества, при които беше застъпено не физическото 
тяло, а етерното тяло, се разви – ако можем да се 
изразим така – предимно онази част от туловище-
то, която клонеше към сърцето; тази степен от чо-
вешката еволюция също е запазена в животинското 
царство. Тази степен, над която човекът успя да 
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се издигне, е представена в лъва. Лъвът съдържа 
в себе си типа, образуван от групата човешки съ-
щества, чиито етерни тела бяха особено силни. А 
онази човешка степен, при която астралното тяло 
преобладаваше над етерното и физическото тяло е 
представена – естествено, в изродена форма – не 
другаде, а в подвижния род на птиците и Апока-
липсисът ни я показва в образа на орела. Тук под-
чертаната астралност се издига над Земята като 
битие на птичия свят. И там, където преобладава-
ше Азът, се разви едно същество, което всъщност 
можем да обозначим като едно съчетание на трите 
други природи, защото Азът успяваше да ги хар-
монизира. При тази група фактически ясновидецът 
има пред себе си това, което представлява сфинкса, 
а знаем, сфинксът е съставен главно от лъвско тяло, 
после от орлови крила, но също и от елементи на 
бика, като в най-древните изображения на сфинкса 
личеше дори опашката на влечугите, а отпред има-
ме човешката форма, която хармонизира другите 
три части.

През Атлантската епоха в тези четири типа 
постепенно надделява човешката природа, и тя до-
стига до все по-голямо единство, хармонизирайки 
в себе си природата на орела, природата на лъва и 
природата на бика. В средата на Атлантската епоха 
тези различни природи постепенно се преобразиха 
в една напълно човешка форма. Но благодарение 
на всички тези процеси се случи и още нещо. Нека 
да си представим, как тези четири различни еле-
мента хармонично преминаха един в друг, офор-
мяйки четири човешки форми. Едната имаме във 
физическото тяло, в природата на телеца, на бика: 

10. Египетски митове и мистерии
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това са преобладаващите сили, които се развиха до 
еволюционната епоха на Везните; после в етерното 
тяло имаме природата на лъва; още по-нататък в 
преобладаващите сили на астралното тяло имаме 
природата на орела, и накрая в преобладаващите 
сили на Аза израства същинската природа на чове-
ка. При едно или друго същество надмощие взема-
ше някоя от тези четири природи. Така възникнаха 
четири основни типа. Но можеха да се срещнат и 
други комбинации: например физическото тяло, ас-
тралното тяло и Азът можеха да изпъкват с еднаква 
сила и да имат надмощие спрямо етерното тяло: 
това е един особен тип сред тогавашното човечест-
во. После имаше и същества, при които надмощие 
имаха етерното тяло, астралното тяло и Азът, до-
като физическото тяло отстъпваше на заден план, и 
това са човешките същества, при които по-висши-
те съставни части имаха превес над физическото 
тяло. Онези човеци, при които надмощие имаха 
физическото тяло, астралното тяло и Азът, това са 
физическите предшественици на днешните мъже, а 
онези човеци, при които надмощие имаха етерното 
тяло, астралното тяло и Азът, това са физическите 
предшественици на днешните жени. Другите типо-
ве постепенно изчезнаха напълно; останаха само 
тези два и от тях произлязоха днешната мъжка и 
женска форма.

Но благодарение на какво стана възможно из-
граждането на тези две форми? Това стана възмож-
но отново благодарение на различните въздействия 
от страна на Изис и Озирис.

Ние видяхме, че фазите на новолуние, когато 
Луната е тъмна, са израз на принципа Изис, докато 
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фазите на пълнолуние са израз на Озирис. Изис и 
Озирис са духовни Същества обитаващи Луната, 
обаче техните дела ние откриваме тук на Земята. И 
ние ги откриваме тук на Земята, понеже чрез тези 
дела човешката раса се раздели на два пола. Жен-
ските предшественици на човека бяха образувани 
чрез действието на Озирис; предшествениците на 
мъжете бяха образувани чрез действията на Изис. 
Действията на Озирис и Изис върху човечеството 
се осъществяват чрез нервните влакна, като по 
този начин човечеството се раздели на една мъжка 
и на една женска част. Старата легенда разказва, че 
Изис търси Озирис, мъжкият и женският принцип 
взаимно се търсят на Земята. Ние постоянно се 
убеждаваме, че тази легенда загатва за много от 
чудните процеси на космическото развитие. Едва 
след като бяха преминати Везните, постепенно в 
горните органи на човека се обособиха онези раз-
личия, които днес наричаме „мъжки” и „женски”. 
Човекът остана еднополов много по-дълго време, 
отколкото животните. Едва по-късно при човека 
настъпи това, през което животните отдавна бяха 
минали. Имаше време, когато съществуваше една 
единна човешка форма, която не показваше ни-
какви следи от по-късното размножение и тогава 
човешката природа включваше двата пола в едно 
същество. В Библията е казано: „И Бог създаде 
човека мъжко-женски”, а не „мъж” и „жена”. Той 
създаде и двете в едно същество. Възможно най-
лошият превод гласи: „И Бог създаде един мъж и 
една жена”. Защото това е пълна безмислица по 
отношение на действителните факти.

Така ние отправяме погледа си към една далеч-
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на епоха, когато човешката природа беше цялостна, 
когато всеки човек се раждаше по девствен начин. 
Египетската традиция, поддържана от посветените 
ясновидци, ни показва точно тази степен от общо-
човешката еволюция. Аз вече посочих, че в най-
древните предания за Изис се казва следното: Изис 
ражда Хорус, обаче зад нея стои една втора Изис 
с криле на орел, една Изис, която подава на Хорус 
един кръст с извити краища, загатвайки, че чове-
кът произхожда от едно време, когато тези основни 
типа бяха още разделени, така че едва по-късно в 
човека беше вложена и другата астрална същност. 
Тази втора Изис показва, че някога преобладаваше 
астралният елемент. Това, което по-късно беше 
съединено с човешката форма, тук е представено 
зад майката, като астрална форма, която би имала 
криле, ако би следвала единствено астралното ес-
тество. Докато времето, когато надмощие е имало 
етерното тяло, е представено още по-отзад, в лице-
то на трета Изис, чиято глава наподобява тази на 
лъва.

Обаче от тази гледна точка ние разбираме и 
нещо друго: а именно, че от единството на половете 
до тяхното разделяне трябва да е имало едно пре-
ходно време между онова девствено размножение, 
при което оплождането е настъпвало в резултат на 
живеещите в Земята сили, които същевременно 
са били и оплождащите субстанции, и другия вид 
размножение, двуполовото размножение. Това дву-
полово размножение взе превес едва към средата 
на Атлантската епоха. Преди това е съществувала 
една междинна степен. В рамките на тази междин-
на степен е станала и една промяна на съзнанието. 
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Това беше епоха на едно особено силно съзнание, 
когато нощем човекът изживяваше себе си като 
духовно същество всред обкръжението на други 
духовни същества. За сметка на това дневното съ-
знание беше слабо. Това състояние на съзнанието 
се сменяше с един друг период, когато съзнанието 
ставаше силно; човекът влизаше в своето физичес-
ко тяло, а когато после той напускаше физическия 
план, душевният живот отслабваше. Имаше такава 
епоха в общочовешката еволюция, в която трябва 
да виждаме една преходна степен.

Тогава съзнанието за физическия свят беше 
понижено. И в това понижено съзнание ставаше 
оплождането. Във времената на понижено съзна-
ние, когато човекът преминаваше от физическия 
свят в духовния, тогава настъпваше и оплождане-
то, и човекът го забелязваше единствено чрез един 
символичен сън. По един нежен, възвишен начин, 
той усещаше, как докато спи, е настъпило оплож-
дането, и то му се явяваше в един нежен, чуден сън, 
като че ли, например, човекът хвърля един камък, 
камъкът пада на земята, а после от земята израства 
едно цвете.

И тук ние трябва да обърнем внимание, че 
имаше и такива същества, които още по-рано бяха 
достигнали до една по-късна степен от развитието. 
Когато казваме, че определени същества бяха изо-
станали на степента, присъща на бика, а други на 
степента, присъща на лъва, какво всъщност озна-
чава това? Това означава, че ако съществата биха 
могли да изчакат и едва по-късно да разгърнат 
пълната си привързаност към физическия свят, 
тогава те също биха станали човеци. Ако лъвът не 
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би проявил преждевременно волята си да навлезе в 
земната сфера, той би станал човек; същото се от-
нася и за другите животни, които се бяха отделили 
от човека.

Нека да повторим: Всичко онова, което чове-
кът представляваше по времето, когато се обосо-
бяваше лъвът, си казваше едно от двете неща. Или: 
„Не, аз не искам да приемам в себе си по-низшите 
субстанции, аз не искам да навлизам във физичес-
кото човечество!” Или: „Аз искам да сляза долу, аз 
искам да стана като това, което се развива!” Следо-
вателно, нека да си представим два вида същества. 
Първите остават горе в етерно-въздушното царство 
и достигат Земята само със своите земни части; 
вторите се стремят изцяло да слязат на Земята. От 
тези последните произлезе, примерно, лъвът; от 
първите произлезе човекът. Но както животните 
изостават в развитието си, изостават също и някои 
от човеците. Тези, които прекалено рано станаха 
земни човеци, не бяха най-добрите; по-добрите мо-
жеха да изчакат; те продължиха да не слизат на Зе-
мята, където можеха съзнателно да извършват акта 
на оплождането; те останаха при онова равнище на 
съзнанието, при което актът на оплождане им се 
явявше като едно съновидение.

Тези човеци живееха, както се казва, в Рая. 
А човеците, които преждевременно слязоха на 
Земята, развиха особено силни тела, имаха суров, 
брутален израз на лицата, докато човеците, които 
искаха  да развият по-благородните части на тях-
ното същество, тези човеци постигнаха един много 
по-човешки облик. Това, което описваме сега, е за-
пазено в ритуала на една чудна легенда. Известен 
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е ритуалът, за който споменава Тацит: Легендата за 
богинята Нертус (Херта), която всяка година с една 
ладия навлиза сред морските вълни. Обаче тези, 
които теглят ладията, трябвало да бъдат убивани. 
По-късно, както обикновено става, хората започна-
ха да си представят тази богиня като някакъв фан-
том, роден от произвола на нечия фантазия, като 
някаква богиня, чиито култ древните са почитали 
на някакъв остров. Разпространи се мнението, че 
този култ има своя център в езерото Херта, нами-
ращо се в Рюген. Хората вярваха, че там е мястото, 
където е плувала ладията на Нертус. Една забеле-
жителна измислица! Името „езерото на Херта” е 
съвсем ново. По-рано са го наричали „черното езе-
ро” поради тъмния цвят и никому не би хрумнало 
да го нарича „езерото на Херта” и да го свързва с 
богинята. 

В действителност тази легенда крие много 
дълбоки тайни. Нертус е преходната степен от дев-
ственото оплождане към по-късното размножение 
на човека. Нертус навлиза в едно сумрачно съзна-
ние и потъвайки в морето на страстта, възприема 
оплождането само като един нежен, символичен 
акт; фактически тя възприема само неговото от-
ражение. Обаче онези, които вече бяха слезли 
във физическия свят – за разлика от по-висшето 
човечество, което възприемаше оплождането по 
гореописания начин – те бяха изгубили своята 
първоначална наивност; те нямаха съновидения 
за оплождането, а направо виждаха акта на оплож-
дането; те бяха изгубени за по-висшето съзнание 
на човечеството. Ето защо те заслужаваха смърт! 
Споменът за това пра-древно събитие беше запазен 
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в много области на Европа под формата на един ри-
туал. В точно определено време хората устройваха 
своите възпоминателни празници и изпълняваха 
една церемония. Те поставяха изображението на 
Нертус в една кола или ладия и го потопяваха в 
морето на страстта. Спазван беше дори жестоки-
ят обичай, че онези, които трябваше да служат, да 
теглят ладията с изображението на Нертус, онези, 
които – бидейки роби – можеха да виждат това, те 
трябваше да бъдат умъртвявани, в знак на това, че 
те са представители на смъртното човечество, ко-
ето можеше непосредствено да вижда с очите си 
акта на оплождането. Само жреците, които бяха 
посветени, можеха да останат невредими при тази 
церемония. От този пример ние виждаме, как в 
определени области хората запазиха спомена за 
тези реални пра-древни събития, за които разказва-
ме сега, и как там те въведоха култа към богинята 
Нертус. В тези области хората съхраниха съзнани-
ето за Нертус и така те стигнаха до тази легенда, до 
този ритуал.

Ето как се разви човечеството, минавайки през 
различни форми, като в легендите и образите е за-
пазено всичко онова, което представлява действи-
телни факти. Ние вече казахме: Такива образи не 
са алегории; по своето съдържание те стоят в не-
посредствена връзка с действителни факти. Такива 
образи се откриват пред човека като сънищни обра-
зи, като съновидения. Първоначално легендата за 
Озирис също беше сънувана, още преди ученикът 
на Мистериите да беше съзрял действителните 
факти от еволюцията на човечеството. В окултен 
смисъл, само онова представлява един символ, 
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което подготвя човека за едно действително виж-
дане. Символът е едно образно описание на реални 
процеси и събития. А какво беше въздействието на 
тези описания, ще видим в следващата лекция.  
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Девета лекция

Как действуват Слънчевите и Лунните Духове, силите на 
Озирис и Изис. Промяна в състоянията на съзнанието.  

Завладяване на физическия план.

В хода на последните лекции ние извикахме пред 
душевния си поглед редица факти от еволюцията 
на човечеството. Аз се опитах да посоча, как се 
развива човекът през онзи период от Земното раз-
витие, който се простира приблизително от момен-
та, когато Слънцето се отдели от Земята до време-
то, когато от Земята се отдели също и Луната. Тук 
се налага да прибавим още подробности към тези 
факти и ние можем да ги обозначим като „факти на 
окултната анатомия и физиология”. Но за да обхва-
нем всичко по правилен начин, нека днес да хвър-
лим известна светлина върху някои други факти от 
духовния живот; защото не бива да забравяме, че 
всъщност трябва да посочим отношението между 
египетските митове и Мистерии, респективно ця-
лата Египетска културна епоха от една страна, и 
нашето време от друга страна. Ето защо е необхо-
димо напълно да си изясним, как изобщо напредва 
развитието през различните епохи.

Нека още веднъж да си представим действие-
то на Слънчевите и Лунните Духове, а именно на 
силите, идващи от Озирис и Изис, чието действие 
направи възможно възникването и формирането 
на човешкото тяло. Нека да се замислим, че това е 
станало в едно пра-далечно минало когато нашата 
Земя едва започваше да се втвърдява и кристализи-
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ра от водните маси на течната Земя, така че факти-
чески по-голямата част от тези описания ставаше в 
тази водна Земя.

Ние ясно трябва да си представим тогавашно-
то състояние на човека, за да разполагаме с точни 
понятия за това, което се е откривало пред погледа 
на човека, докато той се е развивал успоредно с 
планетарното развитие на Земята. Аз вече опи-
сах как възникнаха долните части на човешкото 
същество, стъпалата, подбедриците, коленете и 
т.н. като физическа форма още в момента, когато 
Слънцето започна да се отделя от Земята. Обаче 
ние не бива да забравяме: Всичко това би могло да 
се вижда по този начин само ако би съществувало 
едно човешко око. Обаче такова човешко око не 
съществуваше. То възникна едва по-късно. Докато 
човекът се намираше във водната Земя, той въз-
приемаше околната среда изключително с органа, 
който по-късно се превърна в мозъчната епофиза. 
Възприятията с физическите очи станаха въз-
можни едва след като бяха оформени хълбоците. 
Следователно, можем да кажем, че долната част на 
човешката форма вече съществуваше, но при чове-
ка не съществуваше нищо, което би могло да види 
човешкото тяло. Тогавашният човек не можеше да 
вижда себе си. Той получи тази възможност едва в 
момента, когато неговото тяло – изграждайки се от-
долу нагоре – премина средната част на хълбоците. 
Едва когато в развитието си той стигна до знака на 
Везните, човешкото око се отвори; едва тогава той 
започна да вижда себе си, първоначално в съвсем 
замъглен вид. После човекът започна да различава 
и околните предмети. Следователно, преди офор-
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мянето на хълбоците, цялото човешко възприятие 
и по-точно виждането, беше от астрално-етерно 
естество. Тогавашният човек не можеше да вижда 
физически, понеже човешкото съзнание беше сум-
рачно, замъглено.

После човекът премина към онова състояние 
на съзнанието, при което започна редуването на 
сън и будност. Докато беше буден, човекът смътно 
виждаше своето физическо обкръжение, виждаше 
го като обгърнато в мъгла, като обвито с една свет-
линна аура. Но докато спеше, човекът се издигаше 
в духовните светове и общуваше с божествено-ду-
ховните Същества. Неговото съзнание се колебае-
ше между едно ясновиждащо съзнание, което все 
повече отслабваше, и едно дневно съзнание, едно 
все по-ясно и по-ясно предметно съзнание, което 
днес представлява основната форма на човешкото 
съзнание. Тогавашното човечество все повече из-
губваше способността за ясновидски възприятия, 
както и възможността да вижда Боговете в съня си. 
Колкото по-силна ставаше яснотата на дневното 
съзнание, толкова повече нарастваше себесъзнани-
ето, Азовото чувство, възприятието за Аза.

Насочвайки поглед назад към Лемурийската 
епоха, към епохата преди, по време и след от-
делянето на Луната от Земята, първоначално ние 
откриваме едно ясновиждащо съзнание, при което 
човекът все още нямаше никакво предчувствие за 
това, което днес наричаме „смърт”: защото когато 
тогавашният човек напускаше своето физическо 
тяло, независимо дали това ставаше чрез съня или 
смъртта, съзнанието му не се замъгляваше, а на-
против – той постигаше едно по-висше съзнание, 
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едно по-засилено съзнание, отколкото имаше до-
като се намираше в своето физическо тяло.

Тогавашният човек никога не си казваше: 
„Ето, сега аз умирам!”, или: „Ето, сега аз изпадам 
в безсъзнание!”. Човекът все още не разчиташе на 
своето себесъзнание, той се усещаше безсмъртен 
в лоното на Бога, приемаше всичко това като нещо 
самопонятно. Нека да си представим следното: Да 
си представим как вечер лягаме да спим, как ас-
тралното тяло се раздвижва и напуска физическото 
тяло и всичко това става по време на пълнолуние. 
Следователно, физическото тяло и етерното тяло 
остават в леглото, астралното тяло се движи над 
тях и всичко това става при пълнолуние. Обаче 
положението не е такова, че тук ясновидецът да 
вижда някакъв астрален облак; всъщност той 
вижда, как от астралното тяло тръгват потоци към 
физическото тяло и тези потоци са силите, които 
през нощта премахват умората и възстановяват във 
физическото тяло изразходваната през деня енер-
гия, така че на другата сутрин то да се чувствува 
бодро и свежо. Но същевременно ясновидецът 
вижда и духовни потоци, тръгващи от Луната и как 
тези потоци пронизват астралните същества. Бих-
ме могли да видим още, как фактически от Луната 
тръгват духовни потоци, които пронизват и укреп-
ват астралното тяло, като повлияват онази негова 
дейност, която то упражнява спрямо физическото 
тяло. Да предположим, че ние сме „човеци” в древ-
ната Лемурийска епоха; тогава астралното тяло би 
възприемало това нахлуване на духовните сили, би 
поглеждало нагоре с думите: „Това е Озирис, който 
ме укрепва, който работи върху мен, аз виждам как 
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неговите действия минават през мен!”. И през нощ-
та ние бихме се чувствували приютени в лоното на 
Озирис, бихме живяли, така да се каже, с нашия Аз 
в Озирис. Ние бихме имали усещането: „Аз и Ози-
рис сме едно”. Ако после, връщайки се обратно във 
физическото тяло, бихме могли да изразим с думи 
нашите усещания, ние бихме казали: „Ето, сега аз 
трябва отново да сляза във физическото тяло, което 
ме чака там долу, и това е моментът, когато аз се 
потопявам в моята по-низша природа”. И обратно, 
ние бихме изпитвали радост, ако можем отново да 
се освободим от него и да почиваме в лоното на 
Озирис, или в лоното на Изида, съединявайки от-
ново нашия Аз с Озирис.

Но колкото повече напредваше физическото 
тяло, развивайки се в посока отдолу нагоре, колко-
то повече – развивайки горната си част – човекът 
можеше да вижда също и физически, колкото по-
добре възприемаше физическите предмети около 
себе си, толкова повече време трябваше да прекар-
ва той в своето физическо тяло; интересът му към 
физическия свят все повече нарастваше, съзнание-
то му за духовния свят все повече се замъгляваше, 
а съзнанието му във физическото тяло все повече 
се проясняваше; той все повече и повече отвиква-
ше от духовния свят. Ето как животът на човека се 
развиваше все повече в посока на физическия свят, 
докато съзнанието за периодите между смъртта и 
новото раждане все повече се помрачаваше. Чове-
кът все повече изгубваше чувството на свързаност 
с Боговете и след голямата атлантска катастрофа 
по-голямата част от човечеството беше вече изгу-
била напълно естествената способност да вижда 
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в духовния свят през нощта, докато за сметка на 
това овладя способността да вижда ясно в усло-
вията на деня, така, че постепенно предметите се 
явяваха във все по-ясни очертания. Ние вече обър-
нахме внимание върху това, че при онези хора, от 
следатлантското време, които бяха изостанали в 
своето развитие, ясновидската дарба беше все още 
съхранена. Дори и по времето, когато възникна 
християнството, имаше хора с ясновидски способ-
ности, има ги също и днес, макар и малко на брой, 
впрочем естествената дарба на това ясновидство 
коренно се различава от ясновидството, до което 
човекът стига в хода на езотеричното обучение.

Следователно, през Атлантската епоха по-
степенно нощта стана за хората тъмна, докато 
дневното съзнание започна да се прояснява. През 
първата следатлантска култура хората изгубиха 
своето нощно съзнание, културата, чието величие 
и духовност откриваме в свещените Риши, култу-
рата, която описахме в предходните лекции и която 
сега трябва отново да охарактеризираме, но от дру-
га страна.

Нека да се пренесем в душите на учениците, 
които наследиха свещените Риши, в душите на хо-
рата от индийската култура изобщо, да кажем, във 
времето непосредствено след като бяха изчезнали 
и последните следи от голямата атлантска водна 
катастрофа. В индийските души все още живееше 
като един вид спомен – един спомен за стария свят 
– когато човекът изживяваше и виждаше Боговете, 
които работеха върху неговото тяло, също както 
това правеха Озирис и Изис! Сега човекът се на-
мираше извън този свят, извън лоното на Боговете. 
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За него този свят беше толкова реален, колкото 
реален за нас е физическия свят. През душите от 
първата следатлантска култура преминаваше като 
един спомен това, което някога Ришите проповяд-
ваха; защото те знаеха: Ришите и техните ученици 
можеха да виждат в духовния свят; но те знаеха и 
друго: за представителите на индийската култура 
периодът на виждане в духовния свят беше при-
ключил.

Пред душата на древния индиец изникваше 
като един спомен, като един болезнен спомен, 
неговото истинско, древно отечество, докато сега 
се виждаше поставен във физическия свят, който 
е само външната обвивка на духовния свят, и той 
непрекъснато копнееше да избяга от този външен 
свят. И той усещаше: „Не са истински планините 
и долините, не са истински облаците във въздуха, 
не е истинско дори звездното небе: всичко това е 
само една обвивка. А истината, скрита зад тази 
обвивка, Боговете и истинският образ на човека 
– тях ние не можем да видим. Това, което виждаме, 
е Майя, неистина; истината е скрита”. Усещането, 
че човекът е произлязъл от истината, че същинска-
та му родина е в духовния свят, а сетивният свят 
е илюзия, Майя, това усещане се засилваше все 
повече. Религиозното настроение на този, който 
чувствува толкова живо противоположността меж-
ду духовното и физическото, ограничава интереса 
му към физическия свят, насочвайки го все повече 
към това, което посветените виждаха и за което 
ни говорят свещените Риши. Индиецът копнееше 
да избяга от тази действителност, от тази сурова 
действителност, която за него не беше нищо дру-
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го, освен една илюзия. Защото истината не е това, 
което сетивата възприемат; истината е скрита зад 
видимия свят; ето защо първата следатлантска 
култура не се интересуваше много от това, което се 
случва в условията на физическия свят.

През втората следатлантска култура, древно-
персийската, от която произлезе Заратустра, вели-
кият ученик на Ману, нещата се промениха. Ако 
накратко искаме да охарактеризираме прехода от 
индийската култура към културата на персите, ние 
можем да кажем: Представителят на персийската 
култура чувствуваше физическия свят като своя за-
дача, а не като нещо случайно. Наистина, той все 
още отправяше своя поглед нагоре към областите 
на светлината, към духовните светове, обаче после 
той отново го обръщаше назад към физическия 
свят и тогава той виждаше как всичко се разпадаше 
в силите на светлината и в силите на тъмнината. За 
персиеца физическият свят стана поле за работа. 
Той си казваше: Да, тук са добрите божествени 
Същества, Аура Маздао или Ормузд, както и тъм-
ните сили, под ръководството на Анграмайнуш или 
Ариман. От Аура Маздао идва спасението за хора-
та, от Ариман идва физическият свят. Ние трябва 
да преобразим това, което идва от Ариман, трябва 
да се свържем с добрите Богове, за да победим 
Ариман, злия Бог в материята, като обработваме 
земята, като се превърнем в такива същества, които 
променят облика на нашата планета. Побеждавай-
ки Ариман по този начин, ние превръщаме Земята 
в едно средство за постигане на доброто.

Първата стъпка към спасението на Земята на-
правиха представителите на персийската култура; 

11. Египетски митове и мистерии
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те имаха надеждата, че някога Земята ще стане 
една добра планета, че тя би могла да бъде спасена 
и че Аура Маздао най-после ще тържествува.

Ето как възприемаше нещата онзи, който здра-
во стъпваше на Земята и не беше загледан в Небе-
то, както индиецът.

Завладяването на физическия свят продължи 
и по-нататък през Третата египетско-вавилоно-
халдейска епоха. Сега едва ли беше останало нещо 
от онази неохота, с която човекът усещаше физи-
ческия свят като Майя, като илюзия. Халдейците 
поглеждаха нагоре към звездното небе и блясъкът 
на звездите беше за тях не просто илюзия, а самите 
писмени знаци, които Боговете бяха поставили над 
физическия свят. И по пътищата на звездите хал-
дейският жрец проследяваше обратния път към ду-
ховните светове, и когато беше наистина посветен, 
когато можеше да разпознава всички Същества, 
обитаващи планетите и звездите, тогава той по-
глеждаше нагоре и си казваше: „Всичко, което виж-
дам с очите си, поглеждайки нагоре към звездното 
небе, е само външният израз на това, което ми дава 
окултното виждане, посвещението. Когато жрецът-
посветител ме дарява с милостта да виждам Бога, 
тогава аз виждам Бога. Но всичко външно, което 
виждам, не е просто илюзия; там аз виждам писме-
ността на Боговете”. За един такъв посветен неща-
та изглеждаха така, както за нас, когато, примерно, 
получаваме писмо от един стар приятел, когото 
не сме виждали от дълго време и сега виждаме с 
очите си написаното от него. Ние виждаме, че 
тъкмо неговата ръка е оформила писмените знаци 
и долавяме чувствата, които той е вложил в изпи-
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саните думи. Приблизително така усещаше нещата 
халдейският, както и египетският окултен ученик, 
който беше посветен в свещените Мистерии, кога-
то в мистерийния храм той виждаше с духовните 
си очи онези духовни Същества, които са свързани 
с нашата Земя. И когато той виждаше това и по-
сле, напускайки храма и насочвайки поглед към 
звездния свят, всичко му изглеждаше като едно 
послание от духовните Същества. Той долавяше 
писмените знаци на Боговете. В проблясването на 
светкавиците, в тътена на гръмотевиците, в порива 
на вятъра той усещаше откровението на Боговете. 
Боговете се изявяваха пред него във всичко, което 
той виждаше във външния свят. Каквото усещаме 
ние от писмото на приятеля, същото усещаше и 
той, съзирайки външния свят на елементите, света 
на растенията, животните, планините, света на об-
лаците, света на звездите. Всичко това представля-
ваше за него една писменост на Боговете.

И когато египтяните се уповаваха на законите, 
изнамирани от човека в условията на физическия 
свят, чрез които той завладяваше материята, тога-
ва възникна геометрията, математиката. С тяхна 
помощ човекът завладяваше елементите, понеже 
се доверяваше на това, което неговият Дух изна-
мираше, понеже вярваше, че Духът се отпечатва в 
материята. Тогава той можа да създаде пирамиди-
те, храмовете и сфинкса. Това беше една могъща 
крачка в завладяването на физическия свят, напра-
вена именно през Третата следатлантска култура. И 
само така човекът стигна дотам, въобще да изпитва 
истински респект спрямо физическия свят; едва 
сега физическия свят се превърна за него в нещо 
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действително. Но до какви учители беше прибяг-
вал той по-рано?

В предишните епохи човекът се нуждаеше от 
учители; посветените също имаха своите учители, 
да кажем, в древната Индийска епоха. От какви 
учители се нуждаеха посветените? Необходимо 
беше посветеният изкуствено да бъде довеждан 
дотам, че отново да вижда това, което по-рано все-
ки човек можеше да възприема в своето сумрачно 
ясновидство. Кандидатът за посвещение трябваше 
да бъде връщан назад във времето: той трябваше да 
бъде отново издиган в духовния свят, в предишно-
то си духовно отечество, за да е в състояние да пре-
даде на другите това, което научаваше чрез своите 
изживявания. За тази цел той се нуждаеше от учи-
тели. Учениците на Ришите се нуждаеха от учите-
ли, които им разказваха какво се е случило в древна 
Лемурия, какво се е случило в древна Атлантида, 
когато човекът все още притежаваше своето ясно-
видство. Същото беше и при древните перси.

Обаче нещата се промениха при халдейците, и 
особено при египтяните. О, тогава също имаше та-
кива учители, които довеждаха ученика дотам, че 
– развивайки своите сили – той можеше да вижда 
направо в духовния свят. Това бяха инициаторите, 
посветителите, които показваха това, което се на-
мира зад физическия свят. Обаче за Египет беше 
необходимо едно ново учение, един напълно нов 
метод. В древна Индия хората не се тревожеха за 
това, как събитията, разиграващи се в духовния 
свят, намират своя израз във физическия план, как 
протича, тъй да се каже, кореспонденцията между 
Боговете и човеците. Обаче за Египет беше необхо-
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димо нещо друго: не само ученикът да вижда Бого-
вете чрез своето посвещение, но също и да вижда 
как тези Богове движат ръцете си, за да изработят 
звездната писменост, как са възникнали всички 
физически форми. В своите мистерийни школи 
– изградени напълно по образеца на индийските 
– древните египтяни допълнително научаваха как 
духовните сили кореспондират с физическия свят. 
Сега те трябваше да се справят с нова учебна дис-
циплина. В Индия учникът беше насочван към 
духовните сили чрез ясновиждането; в Египет към 
това допълнително се посочваше връзката между 
духовните събития и физическите процеси. За все-
ки орган на физическото тяло се посочваше, на 
каква духовна работа отговаря той; как, примерно, 
сърцето отговаря на определена духовна актив-
ност. И основателят на школата, която показваше 
не само духовното, но и неговата деятелност във 
физическия свят, основателят на тази школа беше 
великият посветен: Хермес Трисмегистос. Така 
в негово лице ние имаме трижди великия Тот, 
първият, който показа на хората целия физически 
свят като един вид писменост на Боговете. Така 
ние виждаме, как нашите следатлантски култури 
стъпка по стъпка влагат своите импулси в общочо-
вешката еволюция. В очите на египтяните Хермес 
беше един пратеник на Боговете. Той им даде това, 
което можеше да бъде разчетено като дело на Бого-
вете във физическия свят.

Ето как ние можем да охарактеризираме, поне 
отчасти, трите културни епохи от следатлантското 
време. Хората вече се бяха научили да ценят физи-
ческия свят.
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През Четвъртата културна епоха, Гръцко-ла-
тинската, човекът навлиза още по-дълбоко във фи-
зическия свят. Той напредна до такава степен, че 
не само виждаше писмеността на Боговете във фи-
зическия свят, но можеше да влага своето „себе”, 
своята духовна индивидуалност в обективния свят. 
Такива произведения на изкуството като тези в 
Гърция, по-рано не са съществували. Че човекът 
изобрази самия себе си в една или друга култура, 
че пресъздаде в нея нещо като своето физическо 
„себе”, това беше постигнато през Четвъртата кул-
турна епоха.

Ние виждаме как по това време вътрешният 
духовен свят на човека просто излезе извън него 
и се вля в материалния свят. И ние виждаме това 
бракосъчетание между Дух и материя, в неговата 
най-чиста форма, не другаде, а в гръцкия храм. За 
всеки, който може да го зърне назад в миналото, 
този храм е едно прекрасно произведение на из-
куството. Гръцката архитектоника е първообразът 
на архитектониката изобщо. Всяко изкуство има 
някъде своята върхова точка. Архитектониката до-
стигна върховата си точка именно тук. Пластиката, 
живописта също достигат някъде върховата си 
точка. Въпреки гигантските пирамиди, в гръцкия 
храм е бил създаден най-чудесния образец в архи-
тектурата. Защото, какво всъщност е постигнато в 
него? Един слаб отзвук може да почувствува само 
онзи, който има художествен усет за пространство-
то, т.е. който усеща как една хоризонтална линия 
се отнася към друга линия, която върви ветикално. 
Една цяла гама от космически истини оживява в 
онази душа, която може да почувствува, как коло-
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ната носи тежестта, която лежи върху нея. Човек 
наистина трябва да усеща, че всички тези линии 
още предварително са налице в пространството. 
Гръцкият художник съзираше по ясновидски на-
чин колоната и само прибавяше материята към 
това, което виждаше. Той наистина виждаше про-
странството като нещо живо; той го възприемаше 
като нещо, което е пронизано от жизнени сили. Как 
ли би могъл днешният човек да почувствува поне 
донякъде каква жизненост притежаваше гръцкият 
пространствен усет? Един слаб отзвук от него мо-
жем да видим при старите живописци. При тях все 
още можем да видим, как, примерно, Ангелите се 
носят из пространството, като в същото време има-
ме чувство, че те взаимно се поддържат. Този жив 
усет за пространството вече не съществува. Аз не 
отправям някаква критика към Бьоклин и неговото 
изкуство да си служи с цветовете, но все пак той не 
познаваше окултния пространствен усет. Едно та-
кова същество, което се издига над неговата „Пие-
та” – впрочем човек не е сигурен дали това е Ангел 
или някакво друго същество – неизбежно пробужда 
у зрителя чувството, че то всеки миг ще падне вър-
ху групата под него. Нека да подчертаем това, за да 
посочим нещо, което днес едва ли извиква някаква 
представа у хората, а именно: пространственият 
усет на гърците, за който специално трябва да под-
чертаем, че той е от окултно естество.

Един гръцки храм създаваше впечатление, 
като че ли пространството поражда самото себе си 
от своите собствени линии. Последицата от това 
беше, че божествените Същества, които гъркът 
като ясновидец познаваше, и заради които всъщ-
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ност беше издиган храмът, действително се спус-
каха долу в храма, действително се чувствуваха 
уютно в него. И наистина: Атина Палада, Зевс и 
т.н. действително присъствуваха в храмовете; те 
имаха своите тела, своите материални тела в тези 
храмове. Но понеже такива Същества могат да се 
въплътят само до степента на етерното тяло, в тези 
храмове те намираха едно истинско обиталище във 
физическия свят. Един такъв храм можеше да стане 
тяхно физическо тяло, защото в този храм тяхното 
етерно тяло се чувствуваше уютно.

Който разбира гръцкия храм, знае, че той не се 
различава съществено от една готическа катедрала. 
Това не е критика срещу готическото строително 
изкуство, понеже готическата катедрала също е 
едно забележително произведение на изкуството. 
Обаче онзи, който вниква в нещата, лесно може 
да си представи, че гръцкият храм – макар и да 
се издига някъде напълно самотен, без нито един 
жив човек наоколо – представлява нещо цялостно. 
Един гръцки храм е съвършен, дори и нито един 
човек да не се моли вътре в него. Той не е празен и 
лишен от душевни качества, защото в него е Богът, 
в него обитава Богът.

Обаче една готическа катедрала е нещо по-
ловинчато, а не нещо цялостно, ако в нея няма 
никакви вярващи, никакви богомолци. Който раз-
бира това, не би могъл да си представи готическата 
катедрала като нещо само по себе си, като нещо 
цялостно и завършено, без вярващите богомолци 
в нея. И всички готически форми и украшения са 
свързани с това, което се поражда в нея. В готи-
ческата катедрала няма никакъв Бог, никакво ду-
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ховно Същество, ако в нея липсват молитвите на 
вярващите. Едва след като богомолците са събрани 
вътре, едва тогава тя се изпълва от Божието при-
съствие. Всичко това намира израз в самата дума: 
„Dom” (немски=катедрала), защото тя е сродна 
с „tum”; ние казваме „Deutschtum” (германство), 
„Volkstum” (народност) и т.н., при което винаги 
има нещо сборно, събирателно; откриваме го дори 
и в руската „дума„. Гръцкият храм не е дом на 
вярващите: той е замислен и построен като един 
дом, обитаван от самия Бог. Докато в готическата 
катедрала човек се чувствува у дома си само тога-
ва, когато тя е изпълнена от смирената общност на 
вярващите, когато Слънчевата светлина грее през 
цветните стъкла на прозорците, цветовете стават 
видими в малките прашинки, като в същото време 
– както често се случва – проповедникът говори от 
амвона: „И също както светлината се разделя на 
много цветове, така и духовната светлина, божест-
вената сила се разделя всред множеството човешки 
души и множеството сили, намиращи се във физи-
ческия свят.” Често пъти проповедниците говорят 
подобни неща. И когато непосредственото виждане 
и духовното изживяване се сливат по подобен на-
чин, тогава катедралата става нещо цялостно.

Каквото беше положението с големите хра-
мове, същото виждаме и във всички художествени 
храмове на гърците. Мраморът на техните култури 
оживява: гърците изразяваха във физическата об-
ласт това, което живееше в техния духовен свят; 
при гърците беше налице едно бракосъчетание 
между духовното и физическото.

Обаче римляните бяха стигнали една крачка 
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по-нататък в завладяването на физическия план. 
Гърците развиха способността да въплъщават 
душевно-духовното в своите художествени произ-
ведения, но отделният грък все още се чувствуваше 
като член на едно голямо цяло, на полиса, на града-
държава; той не възприемаше себе си като личност. 
Същото виждаме и при по-ранните култури: егип-
тянинът също не се чувствуваше като отделен ин-
дивид, а като част от народа. Нещата се повтарят и 
в Гърция: хората не придаваха стойност на това, да 
се чувствуват индивиди, а тяхната най-голяма гор-
дост беше да са спартанци, атиняни и т.н. Да бъде 
човек една личност, да бъде сам по себе си нещо в 
света, това стана възможно за пръв път едва в Рим. 
Тъкмо римлянинът стигна до понятието „граж-
данин”; ето защо римляните можаха да създадат 
юриспруденцията, правото, които с основание се 
считат за техни постижения.

Само днешните юристи, които нямат дори 
предчувствие за тези факти, имат безвкусието да 
твърдят, че и по-рано е съществувало едно „право” 
в съвремения смисъл на тази дума. Хората, които 
ни припомнят за някакви източни законотворци 
като Хамураби, говорят безсмислици. По-рано съ-
ществуваха божествени предписания, но не и прав-
ни разпоредби. Ако искаме да говорим обективно 
върху правото, би трябвало да си служим с ясни 
и твърди думи; ако искаме да сме справедливи, би 
трябвало да си служим със страшно твърди думи, и 
тук всяка критика е само една състрадателна кри-
тика.

Понятието „гражданин” беше действител-
но почувствувано за пръв път именно в древния 
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Рим. Там човекът привлече определено духовно 
съдържание до равнището на своята собствена ин-
дивидуалност във физическия свят. В древния Рим 
хората за пръв път приложиха „завещанието”; там 
волята на отделната личност нарастна до такава 
степен, че тя можеше да се разпорежда дори и след 
смъртта: какво да стане с нейния имот, с нейната 
собственост и т.н. Сега меродавен стана индиви-
дът, личността. Така човекът наистина привлече 
определено духовно съдържание до равнището на 
своята собствена личност във физическия план. 
Това беше най-ниската точка от развитието.

А най-високо стоеше човекът на индийската 
култура; индиецът все още пребиваваше в духо-
вните висини, в най-високата точка. През Втора-
та културна епоха, Древно-персийската, човекът 
тръгна надолу, в своето развитие. През Третата 
следатлантска епоха, Египетската, това продължи 
с още по-голяма сила. През Четвъртата следатлант-
ска културна епоха, Гръцко-латинската, човекът из-
цяло се потопи във физическият свят, в материята. 
Там той попадна на един вид кръстопът: той или 
можеше да слиза все по-дълбоко и по-дълбоко, или 
в най-долната точка да съумее отново да се издиг-
не нагоре и да се завърне в духовния свят. Обаче 
за тази цел физическият свят трябваше да получи 
един духовен импулс, един могъщ тласък към за-
връщането на човека в духовния свят. И този мо-
гъщ тласък трябваше да бъде даден чрез идването 
на Христос Исус на Земята. Божествено-духовният 
Христос трябваше да слезе при хората в едно фи-
зическо тяло. Сега, когато човекът изцяло беше по-
топен във физическия свят, Богът сам трябваше да 
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слезе при него, за да намери той отново пътя към 
духовния свят. По-рано това не беше възможно.

Днес ние проследихме развитието на следат-
лантските култури до тяхната най-дълбока точка; 
видяхме, как духовният импулс дойде чрез Хрис-
тос, именно в най-дълбоката точка. Сега човекът 
отново трябва да се издигне нагоре, да се одухотво-
ри, да се проникне от Христовия принцип. И ние 
ще видим, как примерно, египетската култура от-
ново се проявява в нашата съвременна епоха, обаче 
проникната вече от Христовия принцип.
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Десета лекция
Древните легенди като изображения на космическите  

факти. Затъмненото духовно съзнание на човека.  
Принципът на посвещението в Мистериите.

Съществуват много митове и легенди на древните 
египтяни, които бяха достатъчно известни за хора-
та с духовно-научен светоглед, за които обаче все 
още не се споменава във външната, историческата 
традиция. Някои от тези митове исторически са 
запазени в онази форма, която се утвърди в Гър-
ция, но по-голямата част от тези легенди, отнася-
щи се и неговото обкръжение всъщност идват от 
египетските Мистерии. Днес ние ще се занимаем 
с характерните черти на всякакъв род митове, въ-
преки твърденията на днешните култур-историци, 
че гръцка митология не съдържа в себе си кой знае 
колко факти от общочовешко значение.

Защо трябваше, така да се каже, да разгледаме 
и другата страна на човешкото развитие, т.е. духо-
вната страна? Всичко, което виждаме във физичес-
кия план, остава винаги събитие, факт на физичес-
ки план. Обаче в Духовната наука ни интересува 
не само това, което живее във физическия свят, но 
и всичко онова, което се случва в духовните свето-
ве. И от това, което сме чули в духовно-научните 
лекции, ние знаем какво става с човека, намиращ 
се между смъртта и новото раждане. Достатъчно е 
само да си припомним, че след смъртта човекът на-
влиза в онова състояние на съзнанието, което нари-
чаме „Камалока”: там човекът, макар и да е станал 
едно духовно същество, се проявява чрез астрал-
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ното тяло. Това е времето, през което човекът все 
още изпитва желания, свързани с физическия свят, 
и изпитва страдания поради факта, че е лишен от 
сетивни усещания и че вече не се намира във фи-
зическия свят. После идва времето, когато човекът 
трябва да се подготви за един нов живот: онова съ-
стояние на съзнанието, при което човекът вече не е 
свързан непосредствено с физическия свят, с това, 
което са физическите впечатления. Ако искаме да 
си представим разликата между живота в Камалока 
и в Девакана, нека да разгледаме два примера.

Ние знаем, че след като умре, човекът не загуб-
ва веднага своите влечения и горещи желания. Да 
предположим, че приживе даден човек е голям чре-
воугодник и е изпитвал голяма наслада при поглъ-
щането на пикантни храни. След смъртта му това 
удоволствие от яденето не изчезва веднага. Само 
че сега удоволствието се проявява не във физичес-
кото тяло, а в астралното тяло. Ето защо, тъй като 
след смъртта човекът запазва своето астрално тяло, 
той запазва също и желанието, обаче му липсва ор-
ганът, за да задоволи това желание: физическото 
тяло. Желанието за ядене не зависи от физическото 
тяло, а от астралното тяло и тогава след смъртта 
настъпва една изгаряща жажда за онова, което му 
е доставяло най-голяма наслада в земния живот. 
Ето защо след смъртта човекът страда дотогава, 
докато отвикне от копнежа за удоволствие, докато 
отхвърли от себе си всичко, което е задоволявало 
горещите му желания чрез физическото тяло. До-
тогава човекът се намира в Камалока. А после идва 
времето, когато човекът вече не проявява никакви 
претенции от този род, т.е. такива, чието задово-
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ляване е възможно единствено чрез физическите 
органи. Тогава той преминава в Девакана.

В същата степен, в която човекът престава да 
е прикован към физическото тяло, в същата степен 
той започва да развива едно съзнание за света на 
Девакана. Този свят просветва все повече и повече. 
Само че там той не разполага с днешното Азово 
съзнание. Там той все още не е самостоятелен. В 
деваканическия живот той се чувствува като час-
тица от целия духовен свят. Както ръката – ако 
би могла да има самостоятелни усещания – би се 
чувствала само като част от физическия организъм, 
така се чувствува и човекът в своето деваканическо 
съзнание: Аз съм частица от духовния свят, аз съм 
част от по-висшите Същества. Едва сега той ще за-
почне да постига самостоятелност в духовния свят. 
Обаче дори и сега той работи в полза на Космоса, 
намирайки се в Космоса, той работи в полза на 
растителното царство. Човекът работи в полза на 
всичко около себе си, не по собствена инициатива, 
а като незнаен служител в духовния свят.

Ако описваме по този начин човешките изжи-
вявания между смъртта и новото раждане, не бива 
да си представяме, че светът на Девакана не под-
лежи на промени. Хората тайно смятат, че нашата 
Земя се променя, докато в отвъдния свят всичко 
остава едно и също. Но това изобщо не е така. 
Ако днес описваме по този начин пребиваването в 
Девакана, това означава, че приблизително такова 
е състоянието и на днешния Девакан. Обаче нека 
да си припомним какво беше положението, когато 
нашите души бяха въплътени по времето на Еги-
петската епоха. Тогава ние отправяхме поглед към 
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огромните пирамиди и към другите монументал-
ни строежи. В предишните времена тази страна, 
физическата страна на света изглеждаше съвсем 
различно, отколкото днес. Нека да помислим, че 
оттогава насам обликът на Земята се промени 
твърде, твърде много. Достатъчно е само да про-
следим материалистичната наука, за да установим 
как например преди по-малко от няколко хилядо-
летия Европа беше заселена от съвършено други 
животни, как цяла Европа изглеждаше различно от 
днес. Обликът на Земята непрекъснато се променя 
и става така, че идвайки на Земята, човекът среща 
все нови и нови условия на живот. За всеки от нас 
това изглежда  напълно естествено. Обаче когато 
описваме отношенията в духовния свят, тогава 
хората са склонни да вярват, че онова, което се е 
случило в духовния свят, когато те, примерно, са 
умрели преди около хиляда години, че това, което е 
станало там, е същото, както онова, което се случва 
днес, когато след поредния си нов земен живот, те 
отново умират. Точно както се променя физичес-
кия свят, така се променят и отношенията в другия 
свят. През миналите времена пребиваването в Де-
вакана беше съвършено различно от това, което е 
днес; древните египтяни минаваха през Девакана 
не така, както древните гърци. Там също е нали-
це една еволюция. Естествено, сега ние описваме 
настоящите отношения на Девакана; обаче те са 
претърпели определени промени. Ние можем да 
предположим това, ако си припомним описанията 
от последните лекции.

Ако се върнем по-назад в миналото, прибли-
зително до Атлантската епоха, ние виждаме, че 
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човекът живееше по-скоро в духовния свят и че 
по време на съня си той общуваше с духовните 
Същества. Ако обаче се пренесем още по-назад 
в миналото, ние установяваме, че тогава човекът 
живееше само в духовния свят. В древните времена 
разликата между съня и смъртта не беше толкова 
голяма; в прадалечното минало хората прекарваха 
в сън много по-продължително време. Това при-
близително съвпадаше с периода от време, който 
днес протича в рамките на една инкарнация плюс 
живота между смъртта и следващото раждане. По-
ради все по-дълбокото навлизане във физическия 
свят, човекът все повече се заплиташе в него. Ние 
посочихме, че докато индиецът насочваше погледа 
си към висшия свят, персиецът се опитваше да за-
владее физическата реалност. Човекът слизаше все 
повече, и през Гръцко-латинската епоха се стигна 
до едно бракосъчетание между Духа и материя-
та, между духовните светове и физическия план. 
Колкото повече напредваше тази последна епоха, 
толкова повече нарастваха интересите и обичта на 
човека към физическия свят. Обаче в същото време 
се промени и всичко онова, което наричаме изживя-
вания между смъртта и поредното ново раждане.

Ако се върнем назад до началните периоди на 
Следатлантската епоха, ние установяваме, че хора-
та проявяваха твърде слаб интерес към физическия 
план. Тогавашните посветени можеха да бъдат пре-
насяни във висшите светове, в световете на Девака-
на, и после те споделяха своите изживявания с дру-
гите хора. За човека, който се чувстваше пренесен 
с всичките си мисли, с всичките се сетива нагоре 
в истинския свят, в истинското си отечество, това 

12. Египетски митове и мистерии
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пораждаше липсата на интерес към физическия 
план. Но щом се издигнеше в Девакана, след като 
беше едва свързан с физическия свят, тогава в Де-
вакана той получаваше едно относително ясно съ-
знание. А когато после един такъв човек отново се 
инкарнираше в Персийската културна епоха, той се 
чувствуваше много повече сраснал с физическата 
материя, и се получаваше така, че той изгубваше 
яснотата на деваканическото си съзнание. През 
Египетско-халдейската епоха, когато човекът се 
привърза още повече към физическия свят, се по-
лучаваше така, че след смъртта, съзнанието му в 
Девакана се помрачи значително. Наистина по сво-
ето естество това съзнание беше по-висше от съ-
знанието във физическия свят, обаче то постепенно 
отслабваше и накрая в Гръцко-латинската епоха 
помръкна напълно. В същото време деваканичес-
кото съзнание също ставаше все по-смътно и сян-
кообразно. Това не беше едно сънищно съзнание; 
то никога не е било такова. Следователно, в хода на 
развитието настъпи едно голямо затъмнение в това 
съзнание.

Всъщност Мистериите съществуваха главно 
за това, да подпомогнат човека и да му дадат въз-
можност в духовния свят той да разполага не само 
с едно сумрачно съзнание, а съзнанието му да бъде 
отново просветлено. Нека да си представим, че не 
са съществували никакви мистерии, че не са съ-
ществували никакви посветени. Тогава в духовни-
те светове човекът би имал едно все по-смътно, все 
по-сумрачно съзнание. Единствено благодарение 
на това, че успоредно със затъмненото съзнание в 
Девакана се извършваше и посвещението в Мис-



179

териите, а наред с това и усвояване на определени 
способности, определени хора вече можеха да 
виждат по-ясно в духовните светове; и единствено 
поради факта, че посветените можеха да споделят 
това в съответните митове и легенди, в девакани-
ческото съзнание на хората между смъртта и но-
вото раждане беше внесено, така да се каже, едно 
проясняване. Обаче при всички онези, които вече се 
чувстваха добре във физическия свят, положението 
беше такова, че те усещаха това помрачаване на съ-
знанието в духовния свят, и не е никаква измисли-
ца, а самата истина, че посветеният в Елевзинските 
Мистерии имаше едно твърде особено изживяване. 
Принципът на посвещението се състои в това, че 
още по време на земния си живот човекът може да 
се издигне в духовните светове и да узнае какво 
става там. Тогавашният посветен действително мо-
жеше да констатира какво става там. Когато чуваме 
думите: „По-добре просяк във физическия свят, от-
колкото цар в царството на сенките”, ние знаем, че 
те действително са думи на един посветен. Обаче 
ние ще ги разберем едва тогава, когато познаваме 
фактите на духовния свят. Сега нека да изразим в 
една по-конкретна форма това, което вчера загат-
нахме под твърде абстрактна форма.

Ако не би се случило нищо друго, освен все 
по-дълбокото потъване на човека във физическия 
свят, съзнанието между смъртта и новото раждане 
би ставало все по-тъмно. Накрая хората биха из-
губили напълно връзката с духовния свят. Някому, 
който е засегнат дори слабо от някаква форма на 
материализъм, може да се стори странно това, кое-
то сега ще кажа, обаче то отговаря на истината. Ако 
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сега в развитието на човечеството не би настъпило 
нищо друго, тогава човечеството би изпаднало в 
духовна смърт. Обаче има една възможност за про-
ясняване на съзнанието между смъртта и новото 
раждане и това проясняване може да бъде постиг-
нато или чрез самото посвещение, или днес в една 
по-низша степен чрез това, че още в този живот 
човекът взема участие в духовния свят, че той вече 
има такива изживявания, които не умират с негови-
те тела, а остават свързани с неговата вечна същ-
ност дори и след смъртта. Грижата за това имаха 
Мистериите; на тази цел беше посветено цялото 
духовно развитие; за това се грижеха великите по-
светени преди Христос и най-вече онова Същество, 
което познаваме като Христос. В известен смисъл 
всички други посветени бяха предшественици на 
Христос; те бяха предвестници, които оповестиха 
идването на Христос.

Сега нека да опишем образа на Христос и 
неговата поява на Земята. Да си представим един 
човек, който никога не е чувал за Христос, който 
никога не е приемал в себе си тайните на Йоано-
вото Евангелие, който никога не би могъл да каже: 
Аз искам да подражавам на Христос, който живее 
и действува, искам да приема неговите принципи 
в душата си. Следователно, да си представим, че 
един такъв човек никога не се е приближавал до 
Христос, че не би могъл да отнесе в духовния свят 
онова съкровище, което днешният човек трябва да 
вземе със себе си, ако иска да избегне затъмнение-
то на своето съзнание. Онова, което човекът взема 
със себе си като представи за Христос, е една сила, 
която прояснява съзнанието му след смъртта, която 
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избавя човека от съдбата, която хората биха имали, 
ако Христос не би се явил на Земята. Защото ако 
Христос не би се явил на Земята, човешкото съ-
щество би се запазило наистина, обаче неговото 
съзнание след смъртта не би могло да се прояс-
ни. Ето в какво се състои истинското значение на 
Христовото идване: в самото ядро на човешкото 
същество беше вложено нещо, което ще се развива 
занапред. Ако човекът се отъждествява със соб-
ствената си личност, тъкмо Събитието от Голгота е 
това, което го предпазва от духовна смърт.

Обаче ние не бива да смятаме, че другите вели-
ки предводители на човечеството са без значение. 
Не става дума за това да се отделя изключително 
място на християнството. Това би представлявало 
едно голямо провинение спрямо истинското хрис-
тиянство, защото онзи, който познава фактите, е 
наясно, че древните Мистерии подготвяха чове-
чеството за идващото християнство. И в такива 
думи, каквито е казал Августин, се съдържа дълбо-
ка истина: „Това, което днес наричаме християнска 
религия, отдавна е съществувало и при древните, 
не е липсвало дори и в началото на човешкия род, 
докато Христос се яви в плът, след което истинска-
та религия, която е съществувала и по-рано, прие 
името християнска”.

Важното е не това, че тя се нарича така, а че 
правилно разбираме значението на Христовия Им-
пулс. И както Христос беше Същество, което се 
яви на Земята в най-ниската точка на развитието, 
така и при Буда, Хермес и другите велики посвете-
ни положението беше такова, че те напълно имаха 
пророческото съзнание, че Христос живееше в тях 



182

и че един ден Той ще дойде на Земята.
Ние можем да се убедим в това, когато напри-

мер изучаваме образа на Буда, за да изясним кой 
всъщност беше той. Кой всъщност беше Буда? Тук 
трябва да засегнем нещо, което може да бъде каза-
но само между ученици на Духовната наука. Хора-
та, както и теософите, обикновено си представят 
прераждането твърде опростено. Ние обаче съвсем 
не бива да си представяме, че една душа, която 
днес е въплътена в нейните три тела, просто е била 
въплътена и в една предишна инкарнация, която 
на свой ред е била предшествана от още по-ранна 
инкарнация, и то по една и съща схема. Тайните 
на инкаранциите са много по-сложни. Въпреки че 
Е.П. Блаватска много се постара да покаже на сво-
ите по-близки ученици колко сложни са тези тайни, 
те все още не са разбрани добре. Хората просто си 
представят, че една душа винаги се въплъщава в 
едно тяло. Обаче това не е така. Често пъти, ако ис-
каме правилно да разберем една историческа лич-
ност, ние не бива да я поставяме в такива схеми. От 
нас се изисква нещо много повече.

Още в Атлантида ние откриваме такива Съ-
щества, които се намират около човека, както 
днес неговите себеподобни са около него, но той 
ги виждаше и разпознаваше през времето, когато 
беше, тъй да се каже, изнесен извън тялото си горе 
в духовния свят.  Ние вече казахме как там той се 
научаваше да разпознава Тор, Зевс, Вотан, Балдур 
като свои действителни спътници в духовния свят. 
Денем той живееше във физическия свят, обаче 
в другото си съзнание той срещаше такива духо-
вни Същества, които не бяха минали през неговия 
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път на развитие. В най-древните времена човекът 
нямаше такова плътно тяло, каквото е днешното; 
тогава не можеше да става и дума за една  костна 
система; атлантското физическо тяло на човека 
можеше да бъде виждано с физически очи само 
до определена степен. Обаче имаше Същества, 
които се инкарнираха само до степента на етер-
ното тяло. После имаше и такива Същества, които 
тогава, когато въздухът все още не беше пропит с 
водни пари, продължаваха да се въплъщават. Тога-
ва, когато човекът живееше във водно-мъгливата 
атмосфера, въплъщенията на тези Същества бяха 
все още възможни. Едно такова Същество беше 
например Вотан. Той си казваше: „Ако човекът се 
въплъщава в тази светлинно-течна материя, тогава 
същото мога и аз”. И такова едно Същество при-
емаше човешка форма и слизаше във физическия 
свят. Но когато Земята – а заедно с не я и човекът 
– се сгъсти, Вотан си казваше: „Не, сега аз няма да 
сляза в тази гъста материя”. И тогава той оставаше 
в невидимите светове, в извънземните светове.

Изобщо така стояха нещата с божествено-ду-
ховните Същества. Но оттогава насам те можеха да 
правят нещо друго. Те можеха да осъществят един 
вид връзка с човеците, които се отваряха за тях, 
които се развиваха в посока отдолу нагоре. Нека 
да си представим това така: Развитието на човека 
стигна до своята най-ниска точка. До този момент 
Боговете вървяха заедно с човеците. Обаче после 
те поеха един друг път, който беше невидим за хо-
рата от физическия свят. Но имаше и такива хора, 
които живееха според предписанията на посвете-
ните и по този начин пречистваха своите по-фини 
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тела така, че един вид се отваряха за Боговете. Сле-
дователно, когато инкарнираният човек пречиства-
ше своето тяло, той стигаше дотам, че можеше да 
бъде „засенчен” от едно такова духовно Същество, 
което не можеше да слезе до физическото тяло. Фи-
зическото тяло би се оказало твърде грубо за такова 
Същество. И за съответния човек настъпваше след-
ното състояние: астралното тяло и етерното тяло 
бяха проникнати от едно такова по-висше Същест-
во, което иначе не би могло да си осигури човешка 
форма и се настаняваше в едно друго Същество, за 
да прояви себе си именно чрез него.

Ако сме запознати с това явление, едва ли ще 
си представяме инкарнациите толкова просто. На-
пълно е възможно да съществува един човек, който 
е превъплъщение на друг човек от миналото, и кой-
то е напреднал в развитието си, пречистил е трите 
си тела до такава степен, че сега се превръща в 
един подходящ съд за някакво по-висше Същество. 
И така Буда стана един съд, в който се изля Вотан. 
Същото онова Същество, което германските мито-
ве наричаха Вотан, се появи отново като Буда. Дори 
като звучене Буда и Вотан имат известна прилика.

Голяма част от онова, което представляваше 
тайните на Атлантската епоха, беше пренесено в 
проповедите на Буда. Онова, което изживя Буда, е 
нещо, което и Боговете бяха изживели в духовните 
сфери, което също и човеците бяха изживели, кога-
то самите те пребиваваха в същите духовни сфери. 
Когато учението на Вотан отново се появи по този 
начин, то се оказа едно учение, което не обръщаше 
голямо внимание на физическия свят, а само под-
чертаваше, че физическият свят е място на болката 
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и че основното е спасението от него, защото голя-
ма част от мъдростта на Вотан отново прозвуча в 
проповедите на Буда. Ето защо най-дълбокото раз-
биране за учението на Буда проявиха онези, които 
запазиха нещо от основното настроение на Атлант-
саката епоха. Всред азиатските народи се очертаха 
и такива, които – дори като раси – бяха изостанали 
на степента, присъща за Атлантида. Естествено, 
външно те трябваше да вървят в крак със Земното 
развитие. В монголските народи има много нещо, 
което е дошло от Атлантида. Уседналият характер 
на монголското население е част от наследството 
на Атлантида. Ето защо учението на Буда служи 
главно на такива народи и всред тях будизмът е 
осъществил най-големия си напредък.

Но светът върви напред, той следва своя път. 
Онзи, който вниква в хода на мировото развитие, 
не би могъл да каже: На мен повече ми харесва 
това или онова. Той казва: Каква религия да има 
един народ, това е духовна необходимост. И по-
ради обстоятелството, че европейското население 
се вплете дълбоко във физическия свят, на него му 
е невъзможно да се чувствува добре в будизма, да 
се идентифицира с вътрешната същност на Бъда 
и неговото учение. Будизмът никога не може да 
се превърне в религия на човечеството. За онзи, 
който иска да вижда, не съществуват симпатии 
или антипатии, а само разсъждения според факти-
те. Както би било погрешно да се разпространява 
християнството от някакъв център в Азия, където 
живеят съвсем различни народи, също и будизмът 
е неподходящ за европейското население. Нито 
един религиозен светоглед не е правилен, ако той 
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не е създаден за потребностите на времето; такъв 
религиозен светоглед никога не може да се превър-
не в културен импулс. Това са неща, които хората 
трябва да проумеят, ако наистина искат да разберат 
връзките между отделните факти и събития.

Обаче не бива да вярваме, че историческата по-
ява на Буда  осъзнаваше всичко онова, което беше 
вложено в нея. Ако трябва да се впускам в обяс-
нения на тези неща, ще са ми необходими много 
повече часове. Сложността на историческия Буда 
далеч не е разяснена. В Буда живееше още нещо. 
В негово лице имаме не само едно Същество, ко-
ето дойде от Атлантската епоха, за да се въплъти 
в този, който покрай другото беше също и един 
човешки Буда; освен това в него се съдържаше и 
нещо друго, нещо, за което той би могъл да каже: 
„Аз не мога да обхвана всичко това; то е нещо, 
което укрепва душевните ми сили, но аз съм само 
участник в едно събитие, което далеч надхвърля 
моите възможности”. И това е Христовото Съ-
щество. То укрепваше душевните сили на големите 
пророци. То беше едно добре познато Същество за 
древните Мистерии и тяхното внимание винаги се 
насочваше към Този, който трябваше да дойде.

И Той дойде! Но Той отново дойде, като дър-
жеше сметка за историческите необходимости, 
лежащи в основата на мировото развитие. Той не 
можеше да се въплъти направо в едно физическо 
тяло. Но все пак възможно беше – в един вид „под-
съзнание” – Той да се въплъти в Буда. Обаче за да 
„ходи по Земята”, това можеше да стане ако бяха 
налице съответно подготвените физическо тяло, 
етерно тяло и астрално тяло. Христос притежава-
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ше най-голямата сила за действие, обаче Той може-
ше да се въплъти само ако Го очакваха съвършено 
пречистените от друго Същество физическо тяло, 
етерно тяло и астрално тяло. И така, въплъщението 
на Христос можа да се осъществи едва с появата на 
едно Същество, което беше постигнало тази висша 
степен на пречистване. Това беше Исус от Назарет. 
Той беше стигнал толкова напред в своето раз-
витие, че беше в състояние, пречиствайки своето 
физическо, етерно и астрално тяло, да напусне тези 
тела в своята 30-годишна възраст, обаче по такъв 
начин, че те да останат жизнеспособни и използва-
еми от едно още по-висше Същество.

Много често, когато обяснявах, че беше необ-
ходима висока степен на развитие, за да може 
Исус да пожертва своите тела, хората правеха едно 
твърде странно възражение: Но това не е никаква 
жертва! Нима може да се говори за някаква велика 
„жертва”, когато човек напуска своите тела заради 
едно по-висше Същество!

Да, това са красиви думи, и жертвата наистина 
не би била велика, ако я разбираме в този абстрак-
тен смисъл, но нека всеки, който иска да принесе 
жертва, действително да се опита да го стори! На 
човека са необходими неимоверно много сили, за 
да пречисти своите тела така, че да ги напусне, а те 
да останат жизнеспособни. А за да натрупаш тези 
сили, необходими са жертви. Този Исус от Назарет 
трябваше да е една изключително висша индиви-
дуалност, за да направи това.

Евангелието на Йоан ясно показва къде Исус 
напусна своето физическо тяло, своето етерно тяло 
и своето астрално тяло, за да премине в духовния 
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свят, и кога Христовото Същество навлезе в тро-
ичния телесен организъм на Исус. Това стана при 
Кръщението, извършено от Йоан в реката Йордан. 
Тогава в телесния организъм на Исус настъпи нещо 
изключително важно. Това, което казвам сега, от-
ново ще прозвучи ужасно за материалистично 
настроените души. Нещо изключително важно се 
случи дори във физическото тяло на Исус от На-
зарет. Ако искаме да разберем това, което стана в 
момента на Кръщението, когато Христос навлезе в 
Исус, ние ясно трябва да си представим нещо, кое-
то макар и да изглежда странно, е напълно вярно.

В хода на общочовешката еволюция постепен-
но органите се развиваха все повече и повече. Ние 
посочихме, че когато в своето развитие органите 
бяха стигнали до хълбочната област, в човека се 
появиха определени структури и функции. Разви-
вайки все повече и повече своята самостоятелност, 
човекът все повече и повече втвърдяваше своята 
костна система. Колкото по-самостоятелен става-
ше човекът, толкова повече се втвърдяваше негова-
та костна система, но толкова повече нарастваше и 
силата на смъртта! Ето на кое сега трябва да обър-
нем внимание, ако искаме правилно да разберем 
следващото изложение. Как изобщо да си обясним 
това, че човекът трябва да умре, че тялото му не-
избежно трябва да се разложи? Това се обяснява с 
факта, че нещо в човешкото тяло трябва да бъде из-
горено, включително до костите. Огънят има власт 
дори върху субстанцията на човешките кости. Чо-
векът няма никаква власт, поне никаква съзнателна 
власт върху своите кости. Тази власт все още е из-
вън възможностите на човека. В мига, когато стана 



189

Кръщението в реката Йордан и Христос навлезе в 
телата на Исус от Назарет, костната система на това 
Същество стана нещо съвсем различно от костната 
система на другите хора. Тук ние сме изправени 
пред един случай, какъвто никога не е бил наблю-
даван нито в миналото, нито до наши дни. Заедно 
с Христовото Същество, в Исус от Назарет навлезе 
нещо, което имаше власт върху силите, които из-
гарят костите. Днес човекът все още не притежава 
тази власт да изгражда костите според своята воля. 
Обаче сега тази сила се разпростря чак до вътреш-
ността на костите. Съзнателната сила на Хрис-
товото Същество проникна чак до костите; този 
факт е свързан с дълбокия смисъл на Кръщението, 
извършено от Йоан. По този начин в Земята беше 
посадено нещо, което можем да наречем „надмо-
щие над смъртта”, защото смъртта се появи в света 
едва с възникването на костите. Ето защо поради 
факта, че властта над костите навлезе в човешкото 
тяло, в света се възцари и победата на смъртта. С 
тези думи се оповестява една много дълбока тайна, 
а именно че чрез Христос в костната система на 
Исус от Назарет проникна нещо във висша степен 
свещено. Ето защо тази костна система не биваше 
да бъде докосвана! Ето защо трябваше да се изпъл-
нят и пророческите думи от Стария Завет: И нито 
една Негова кост да не строшите! Защото така в 
Божиите сили биха се промъкнали човешки сили. 
Тук ние сме изправени пред една от най-дълбоките 
Мистерии на общочовешката еволюция.

И в същото време ние стигаме до едно много-
значително понятие на езотеричното християн-
ство, което може да ни покаже как това христи-
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янство е проникнато с най-висшите истини. Ние 
отново трябва да се обърнем към това, което се 
разигра по времето на Кръщението. Поради факта, 
че Христовото Същество завладя трите тела, със 
Земята се свърза едно Същество, чието обиталище 
по-рано се намираше на Слънцето. По-рано това 
Същество беше свързано със Земята до момента, 
когато Слънцето се отдели от Земята. Тогава, заед-
но със Слънцето, от Земята се отдели и Христос. И 
Той можеше да упражнява своята власт върху нея 
само външно. В момента на Кръщението висшият 
Христов Дух отново и в пълния смисъл на думата, 
се съедини със Земята. По-рано Той действуваше 
отвън, осеняваше пророците и действуваше в Мис-
териите. Сега Той се въплъти в едно човешко тяло 
на самата Земя. И ако в продължение на хилядо-
летия едно Същество би могло да се взира надолу 
към Земята от някаква далечна точка на Вселената, 
тогава едно такова Същество би виждало не само 
физическата Земя, но и нейните духовни течения, 
нейното астрално и етерно тяло, докато в момен-
та на Кръщението, извършено от Йоан в реката 
Йордан, и особено в момента, когато кръвта от 
Христовите рани потече на Голготския хълм, това 
Същество би видяло нещо изключително. В този 
момент астралното тяло на Земята се промени из-
цяло. В този момент то се оцвети в други цветове. 
В Земята беше вложена една нова сила. Това, което 
по-рано действуваше отвън, сега отново се свърза 
със Земята и занапред силата на привличане меж-
ду Слънцето и Земята ще стане толкова мощна, че 
Слънцето и Земята отново ще се съединят, а чове-
кът ще се съедини с Духовете на Слънцето. Хрис-
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тос беше този, който даде възможността Земята да 
може отново да се съедини със Слънцето и тогава 
да бъде в лоното на Бога.

Ето в какво се състои истинското значение 
на този процес. И това трябваше да бъде казано 
предварително, за да разберем каква изключителна 
сила навлезе в Земята с Христос. Така ние можем 
да разберем как фактически чрез съединението с 
Христос, човекът може да приеме в себе си нещо, с 
чиято помощ неговото съзнание след смъртта може 
отново да се проясни. И когато не забравяме всич-
ко това, ние можем също да разберем, че наистина 
съществува една еволюция през времето между 
смъртта и новото раждане. Обаче нека сега да се 
запитаме защо всъщност се случи всичко това?

Първоначално човекът живееше в лоното на 
Бога. После той слезе долу във физическия свят. 
Ако би останал горе, той никога не би постигнал 
своето днешно себесъзнание. Той никога не би 
стигнал до своя Аз. Той можеше да разгърне своето 
ясно себсъзнание единствено в очертанията на фи-
зическото тяло. Срещу него трябваше да застанат 
външни предмети, той трябваше да се разгранича-
ва от предметите, той трябваше да слезе долу във 
физическия свят. Само заради Аз на човека стана 
това, че човекът слезе долу във физическия свят. 
По отношение на своя Аз човекът произлиза от Бо-
говете. Този Аз слезе от духовния свят, сега той е 
прикован към физическото тяло, за да стане ясен и 
светъл. Тъкмо това, което възниква като втвърдена 
материя във физическото тяло, тъкмо то даде на чо-
века неговия себесъзнателен Аз и възможността да 
прогледне. Но всичко това същевременно го при-
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кова към земната маса.
Преди да постигне своя Аз, човекът вече раз-

полагаше с физическо тяло, етерно тяло и астрално 
тяло. Когато в тези три тела постепенно се разви 
Азът, той преобрази тези три тела. При това следва 
да сме наясно, че над физическото тяло работят 
всичките по-висши съставни части на човека. Фак-
тът, че физическото е такова, се дължи на това, че 
етерното тяло, астралното тяло и Азът работят над 
него. В определена степен всички органи на физи-
ческото тяло зависят от това, че по-висшите му съ-
ставни части също са се изменили. Изостаналите в 
развитието си Същества се превърнаха в различни 
животински форми, например в птици чрез преоб-
ладаването на астралното тяло.

Поради факта, че постепенно Азът ставаше 
все по-самостоятелен, той промени също и ас-
тралното тяло. Ние вече казахме, че започнаха да 
се обособяват и човеците. Онова, което наричаме 
апокалиптични животни, са типове, при които над-
мощие имаше една или друга по-висша съставна 
част. Азът имаше надмощие при „човеците-човек” 
Всички органи са нагодени към по-висшите съ-
ставни части на човека. Докато Азът завладяваше 
астралното тяло, в човека и в животните, които се 
отделиха по-късно, се образуваха определени орга-
ни. Така например един определен орган възникна 
поради това, че изобщо Азът слезе на Земята. На 
Старата Луна никакъв Аз не беше свързан с ево-
люцията на човечеството. Определени органи имат 
пряка връзка с тази еволюция: жлъчката и черният 
дроб. Жлъчката е физически израз на астралното 
тяло. Тя не е свързана с Аза, обаче Азът действа 
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върху астралното тяло и, изхождайки от астрално-
то тяло, силите се насочват към жлъчката.

Нека сега да обхванем с поглед цялата карти-
на, която посветеният обясняваше на египтянина: 
Азово-съзнателният човек е прикован към Земно-
то тяло. Представи си как човекът, прикован към 
Земните скали, е прикован също и към физичес-
кото тяло и как сега в еволюцията възниква нещо, 
което гризе неговото безсмъртие! Представи си 
функциите, които са породили черния дроб: те са 
възникнали чрез това, че тялото беше приковано 
към скалите на Земята. Тъкмо там астралното тяло 
дълбае, гризе.

Ето този образ беше показван на египетския 
ученик, а по-късно този образ беше пренесен и в 
Гърция като легендата за Прометей. Такива леген-
ди и митове ние не бива да докосваме с груби ръце. 
Не бива да лишаваме една пеперуда от цветния 
прашец на нейните криле. Такива образи не бива 
да бъдат изкривявани и измъчвани. Ние не бива да 
заявяваме: Прометей означава това или онова; ние 
трябва да изнесем действителните окултни факти и 
с оглед на тях да се опитаме да разберем образите, 
които са възникнали именно от окултните факти, за 
да преминат после в съзнанието на хората.

Египетският посветен довеждаше своя ученик 
до онази степен, при която той можеше да разбе-
ре Азовото развитие на човека. Един такъв образ 
оказваше формиращо въздействие върху неговия 
Дух. Обаче окултният ученик не биваше да докос-
ва фактите с груби ръце; образът трябваше да стои 
пред него светъл и жив, и египетският посветен не 
искаше да „пресова” истините в банални и сухи 

13. Египетски митове и мистерии
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понятия, а да ги предаде под формата на образи. 
Поезията е украсила мита за Прометей с много 
подробности, обаче ние не бива да прибавяме към 
него повече от това, което дават самите окултни 
факти, а само да оставим художествения образ под 
въздействието на собствените му градивни сили.

Сега ние искаме да посочим и нещо друго. 
Когато стъпи на Земята, човекът все още не беше 
надарен с Аз. Преди Азът да навлезе в астрално-
то тяло, то беше завладяно от други сили. Едва 
по-късно светлинно-течното астрално тяло беше 
проникнато от Аза. Преди Азът да проникне въ-
тре, астралните сили бяха външно насочвани към 
човека от божествено-духовни Същества. Астрал-
ното тяло съществуваше, но то беше като вътреш-
но нажежено от божествено-духовните Същества. 
Чисто и светло беше астралното тяло и обливаше 
отвсякъде това, което съществуваше като първич-
на заложба на физическото и етерното тяло. То ги 
обливаше отвсякъде и проникваше навътре в тях; 
съвършено чист беше потокът на астралното тяло. 
Обаче с навлизането на Аза възникна също и его-
измът; астралното тяло беше помрачено, изгубен 
беше чистия златен поток на астралното тяло; все 
повече отслабваше той, докато човекът слизаше 
към най-дълбоката точка на физическия свят в 
условията на Гръцко-латинската епоха.

Тогава хората трябваше да се замислят и от-
ново да си възвърнат чистия поток на астралното 
тяло. И в Елевзинските Мистерии възникна онова, 
което се наричаше „стремеж към първоначална-
та чистота на астралното тяло”. Да възстановят 
астралното тяло в неговия първоначално чист и 
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златен поток – ето какво искаха Елевзинските 
Мистерии; това искаха също и египтяните. Търсе-
нето на Златното руно беше едно от изпитанията 
на египетското посвещение: и то е запазено за нас 
в чудната легенда за търсенето на Златно руно от 
Язон и аргонавтите.

Ние помним какво се случи в хода на еволюци-
ята: когато в своята форма долните органи все още 
наподобяваха един вид лодки, за които говорихме, 
астралното тяло в течната Земя все още притежа-
ваше златни отблясъци. В течната Земя човекът 
имаше едно астрално тяло, протъкано от златна 
светлина. Търсенето на това астрално тяло е пред-
ставено в похода на аргонавтите. Ние трябва да 
свържем търсенето на Златното руно по един фин и 
нежен начин с египетските митове.

Външните исторически факти са свързани с 
духовни факти. Не бива да вярваме, че митовете са 
просто символи. Походът на аргонавтите действи-
телно се е състоял, както се е състояла и Троянската 
война. Външните процеси са физиогномичен израз 
на вътрешни, невидими процеси; всички те са ис-
торически процеси. Гръцките кандидати за посве-
щение непрекъснато са изживявали историческия 
факт: Походът за Златното руно, възвръщането на 
чистото астрално тяло.

Ето какво трябва да извикаме пред душите си, 
и изхождайки от него, ние научаваме още подроб-
ности за Мистериите, за да установим как египет-
ските Мистерии са свързани с днешния живот.
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Единадесета лекция
Науката за еволюцията и древно-египетската космическа 

наука за човешките органи

В отделни места от нашия лекционен цикъл ние 
се опитахме да представим фактите от следат-
лантското развитие и посочихме, че в наши дни се 
извършва един вид повторение, един вид възкре-
сение на онези изживявания, които човечеството е 
имало през Египетско-халдейската културна епоха. 
Сега искаме само схематично да представим една 
от характеристиките на тези две епохи, както вече 
сторихме това и по отношение на другите епохи. 
Ние казахме, че Индийската епоха ще се повтори в 
Седмата следатлантска културна епоха, Персийска-
та епоха – в Шестата културна епоха, Египетската 
епоха – в нашата, Пета културна епоха, докато Чет-
въртата следатлантска епоха, Гръцко-латинската, 
съществува, така да се каже, сама за себе си. Ние 
искаме схематично да посочим – свързвайки с една 
линия египетското и нашето време – как настъпи 
споменатото възкресение на редица външни и въ-
трешни изживявания.

Ние видяхме, че в духовните светове същес-
твуват тайнствени сили, на които съответствуват 
други сили във физическия свят, които пораждат 
тези повторения. Така се стига до възкресението 
на външни и вътрешни изживявания. А по средата 
между двете епохи, сама за себе си, стои Гръцко-
латинската епоха, когато Христос се яви на Земята 
и когато се разигра Мистерията на Голгота. Ние 
обърнахме внимание също и върху това, че про-
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мени възникнаха не само във външните отношения 
на развитието, но и в отношенията, засягащи са-
мия духовен свят. Аз посочих колко различна беше 
душата на човека в Египетската епоха, когато тя 
виждаше около себе си огромните пирамиди, колко 
различна е тя, когато се преражда в Гръцко-латин-
ската епоха, и колко различна е тя в наши дни.

Ние видяхме, че се случи не само това, но и 
че в периода между смъртта и новото раждане, в 
Камалока и в Девакана настъпи един вид напре-
дък, преобразяване; тъй че душата не изживяваше 
същото при навлизането си в Камалока или Дева-
кана, в зависимост от това дали тя напуска едно 
египетско, гръцко или съвременно тяло. Променя 
се не само физическия свят; там също настъпва 
един напредък, и душите имат все нови и нови из-
живявания. Нека сега преди всичко да разгледаме 
от гледна точка на отвъдния свят – ако искаме да 
го наречем така – могъщата поява на Христос в 
нашия земен свят. Днес ние ще поставим по един 
много по-задълбочен начин въпроса: От какво зна-
чение е появата на Христос тук на нашата Земя, от 
какво значение е идването на Христос за душите 
на мъртвите, изобщо за живота, протичащ откъм 
другата, духовната страна на съществуванието? За 
целта нека да разгледаме някои неща, които са се 
разиграли за душите през Египетската епоха отсам 
и отвъд физическия план.

От всичко, което проследихме относно пре-
дишните големи епохи от Земното развитие, ние 
можем да заключим, че Египетско-халдейската 
епоха се оказа едно отражение на онова познание 
и на онези изживявания, които са били присъщи 



198

за Лемурийската епоха, когато Луната е започнала 
да се отделя от Земята. Онова, което човеците са 
изживявали тогава, се появи отново като един вид 
спомен под формата на това, което египетските по-
светени даваха на хората. В процеса на своето по-
свещение самият египетски посветен изживяваше 
такива събития, каквито иначе човекът можеше 
да изживее едва след като е минал през портата 
на смъртта. Впрочем египетският посветен ги из-
живяваше по друг начин, различен от този на мърт-
вия. Сега е уместно да опишем с няколко думи 
същността на египетското посвещение, което ще 
ни послужи за основа на следващото изложение. 
Същността на това посвещение коренно се разли-
чава от същността на посвещението през времето 
на Христос. Защото идването на Христос промени 
всичко, включително и посвещението.

Ние видяхме, че хората трябваше да сля-
зат все повече и повече в материалния свят, да 
развият все по-голям и по-голям интерес към 
физическия свят. Обаче в същата степен отслаб-
наха и избледняха онези изживявания, които те 
имаха в духовния свят между смъртта и новото 
раждане. Колкото по-живо ставаше съзнанието 
на хората във физическия свят, колкото по-уют-
но се чувствуваха те там, колкото повече навли-
заха в законите на физическия план, толкова по-
смътно ставаше тяхното съзнание в духовния 
свят. И до неговата най-ниска точка се стигна 
през Гръцко-латинската епоха. Но преди да се 
потопи докрай в материята, човекът не би могъл 
напълно да изживее това, което е задължително да 
изживее, ако иска да постигне верен поглед относ-



199

но духовния свят през периода между раждането и 
смъртта. Процесът на посвещението може да бъде 
охарактеризиран съвсем накратко и това се отнася 
както за предхристиянското, така и за следхристи-
янското посвещение; променена е само неговата 
заключителна част. Посвещението се състои в това, 
че човекът постига способността да развива зри-
телни органи в своите по-висши съставни части, 
респективно в своето етерно и астрално тяло. През 
нощта днешният човек вижда мрак, навсякъде око-
ло него е тъмно. Това се дължи на факта, че в сво-
ето астрално тяло човекът не разполага с никакви 
възприемателни органи. Както очите и ушите са се 
развили като физически възприемателни органи, 
така и от по-висшите тела трябва да се развият 
свръхсетивни органи, които да станат естествена 
част на тези тела. А това се постига, като на учени-
ка се дават определени упражнения за медитация 
и концентрация. Ученикът започва да прави тези 
упражнения след като преди това е постигнал общ 
поглед върху духовните отношения според сведе-
нията, които е получил от посветения. И винаги е 
ставало така, че учениците трябваше да изучават 
това, което днес наричаме елементарна теософия. 
Държеше се много строга сметка за това, учени-
ците да навлизат в истините последователно и за-
кономерно. Когато биваше постигната достатъчна 
теоретична подготовка и зрелост, на учениците се 
даваха съответните упражнения. Тези упражнения 
имаха напълно определена цел.

Денем сетивните впечатления са от такова 
естество, че те ориентират човека само за ежеднев-
ния живот във физическия свят. Тези впечатления 
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се продължават по-нататък в астралното тяло на 
човека, след което те достигат до Аза. Обаче тези 
впечатления са такива, че човекът не може да ги за-
държи през нощта, когато със своето астрално тяло 
и своя Аз той напуска своето физическо и етерно 
тяло. Това, което човекът получава по този начин 
от физическия свят, не прониква в него така силно, 
че той да го запази като трайно впечатление. Обаче 
после, след като е преминал през упражненията за 
медитация и концентрация, давани според хилядо-
летни традиции, астралното тяло не изгубва своите 
впечатления, когато нощем напуска физическо-
то тяло. Сега астралното тяло получава такива 
пластични впечатления, които го диференцират и 
формират също както са диференцирани и форми-
рани физическите органи. В течение на определено 
време върху астралното тяло се работи чрез тези 
упражнения. По този начин свръхсетивните зрител-
ни органи се „отпечатват” в астралното тяло. И все 
пак човекът дълго време не би могъл да си служи 
със своите свръхсетивните зрителни органи , ако 
те биха били „отпечатани” само в астралното тяло. 
Необходимо е и още нещо, за да може астралното 
тяло, когато то отново се „вмъква” в етерното тяло, 
да „отпечата” като във восъчен печат онова, което 
то носи със себе си. Едва в момента, когато в етер-
ното тяло се отпечатва това, което се е образувало в 
астралното тяло, едва тогава настъпва озарението, 
даващо възможност на човека да вижда духовния 
свят така, както днес вижда физическия свят.

Едва сега започваме да разбираме онова, което 
сме получили като един импулс чрез Христовото 
идване на Земята. В древните посвещения неща-
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та стояха така, че астралното тяло имаше сила да 
действува върху етерното тяло само тогава, когато 
етерното тяло се намираше извън физическото 
тяло. Това ставаше поради факта, че през тази 
епоха етерното тяло беше по-здраво свързано с 
физическото и оказваше по-голяма съпротива, ако 
това, което астралното тяло изработваше в себе си, 
трябваше да бъде пренесено също и в етерното 
тяло. Ето защо при древните посвещения се прак-
тикуваше следното: В продължение на три и по-
ловина дни те довеждаха кандидата за посвещение 
до едно състояние, подобно на смъртта, при което 
физическото тяло беше напуснато от етерното тяло 
и етерното тяло, освободено от физическото тяло, 
се свързваше с астралното тяло. И тогава астрално-
то тяло отпечатваше в етерното тяло онова, което 
упражненията бяха развили в самото него. И кога-
то после йерофантът пробуждаше кандидата за по-
свещение, последният се оказваше озарен, той вече 
знаеше какво става в духовния свят, понеже за три 
и половина дни той беше извършил едно забележи-
телно пътуване. Той беше придружаван из полетата 
на духовния свят, беше видял какво се случва там, 
от личен опит беше узнал това, което един друг чо-
век може да изпита само чрез откровението. Така 
че един такъв човек, който беше посветен, можеше 
– изхождайки от собствените си изживявания – да 
осведоми другите хора за Съществата, намиращи 
се в духовния свят отвъд физическия план.

Ето как човекът се запознаваше с онова, ко-
ето беше изживявано в духовния свят, още преди 
да се беше потопил толкова дълбоко в материята. 
Тогава кандидатът за посвещение беше запозна-
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ван с истинския образ на Озирис, Изис и Хорус. 
Онова, което по-късно стана мит, посветеният го 
виждаше по време на пътуването си в духовния 
свт. Сега той можеше да го разкаже и на другите 
хора, обличайки го в образите на различни митове 
и легенди. Той виждаше всичко това: той виждаше 
колко своеобразно протичаха действията на Ози-
рис, когато Луната се беше отделила от Земята; той 
виждаше раждането на Хорус от Изис и Озирис; 
той виждаше четирите човешки типа: този на бика, 
на лъва, на орела, както и същинския тип на чове-
ка. Той виждаше също и съдбите на човека между 
смъртта и новото раждане. Сфинксът заставаше 
пред него като една действителна форма и той 
непосредствено я изживяваше. Той с пълно право 
можеше да каже: „О, аз наистина видях Сфинкса, 
човека, как той имаше и една друга форма, близка 
до животинската, и как само неговото етерно тяло, 
чиято форма беше близка до човешката, изпъкваше 
навън от тази форма, близка до животинската.” За 
посветения Сфинксът беше едно действително из-
живяване. Той чуваше също и въпроса на Сфинкса 
с неговото загадъчно съдържание. Той виждаше 
как човешкото тяло се подготвя от животинските 
форми през онзи период от време, когато налице 
бяха само етерните наченки на главата, етерната 
глава на Сфинкса. За посветения това беше една 
истина, но истина за него бяха и по-древните об-
рази на Боговете, които, тъй да се каже, бяха поели 
друг път на развитие.

В предишните лекции вече стана дума за това, 
че определени Същества тръгват по друг път на 
развитие. Индивидуалността на Вотан например 
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тръгва по един такъв друг път. До определена 
степен тя върви заедно с човека, обаче после тя 
не слиза толкова дълбоко, колкото него. Човекът 
продължава да слиза надолу в материята и едва 
по-късно отново ще се съедини с тези Същества, 
които завършват своята еволюция в Земната епоха. 
Ние видяхме, че след определено време Вотан вече 
не се появяваше на Земята. Обаче такива Същества 
като Озирис и Изис не бяха като него: те бяха таки-
ва Същества, които още по-рано се бяха отклонили 
от своя път и – напълно невидими – завършиха сво-
ята еволюция на още по-високи обиталища. Тези 
Същества имаха своите специални изживявания.

Нека да отправим поглед към древната Лему-
рийска епоха: там етерните потоци още не бяха 
приели  човекоподобни форми; в своето етерно 
тяло човекът беше все още подобен на животните. 
И Боговете, които слизаха, трябваше да се нагаж-
дат към същата форма, наподобяваща животните, 
в която човекът съществуваше на Земята. Ако едно 
същество искаше да слезе на определено равнище, 
то трябваше да изпълни неговите условия. Така 
беше също и в този случай. Божествените Съ-
щества, свързани със Земята докато Слънцето и 
Луната се отделяха от нея, трябваше да приемат 
такава форма, каквато беше възможна тогава, т.е. 
една форма, наподобяваща животните. И понеже 
египетските религиозни възгледи представляват 
един вид повторение на Лемурийската епоха, 
египетският посветен гледаше нагоре към Бого-
вете, например към Озирис и Изис, като към една 
форма, наподобяваща тази на животните. Той все 
още виждаше Божествата с глави, наподобяващи 
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животинските глави. Ето защо с оглед на окулт-
ното виждане беше напълно оправдано, когато 
такива форми бяха представяни според разказите 
на посветените, примерно с глава на сокол или на 
овен. Боговете бяха представяни във формата, под 
която те ходеха по Земята. Външните изображения 
следваха приблизително това, което посветеният 
виждаше, но все пак те бяха много точни. Тези 
различни божествени Същества се преобразяваха 
непрекъснато. Едни бяха формите в Лемурия, а съ-
всем други в Атлантида. През онези епохи Същест-
вата се променяха много по-бързо, отколкото днес. 
Тогава те бяха по-одухотворени, и когато отправим 
поглед в миналото към тези форми, ние ги вижда-
ме в техните три тела, обаче изцяло протъкани и 
озарени от астралното тяло и от етерното тяло. И 
това беше много точно пресъздавано в съответните 
образи. Съвременният човек може и да се усмихва, 
гледайки тези форми, обаче той дори не подозира 
колко реалистични са те.

Имаше една форма с особена заслуга за чо-
вешкото развитие, по времето когато чрез косми-
ческо-земните сили в човека беше вложен комби-
нативния разум. Тогава физическият мозък беше 
така подготвен, че занапред човекът да развие 
интелигентността. Тази способност беше вложе-
на в човека благодарение на Бога Ману. С това е 
свързано и всичко, което хората развиха като ин-
телигентност. Когато днес поглеждаме към един 
човек, разполагащ със силно изразени разсъдъчни 
и комбинативни способности, когато се вглеждаме 
в него като ясновидци, тогава ние откриваме едно 
силно изразено зелено просветване в астралното 
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тяло, в астралната аура. Комбинативните способ-
ности се проявяват в зелените ивици на аурата, 
особено при тези, които имат остър математически 
ум. Древните египетски посветени виждаха Бога, 
който вложи в човека качеството „интелигентност” 
и го изобразяваха в зелен цвят, именно защото виж-
даха неговата светеща астрална и етерна форма да 
блести зелено. Това също и днес е преобладаващият 
цвят на аурата, ако съответният човек е достатъчно 
интелигентен. Да, ако хората биха искали действи-
телно да проучат чудната реалност на египетските 
Богове, респективно на техните образи, те следва 
да насочат вниманието си към тези връзки. Поради 
факта, че тези изображения са толкова реалистич-
ни, а не произволни, те действуваха като магическо 
средство; и онзи, който би могъл да вижда по-дъл-
боко, би забелязал, че в цветовете на тези древни 
образи са скрити големи тайни.

Ние казахме, че в Сфинкса е запазено това, ко-
ето посветените действително виждаха. Естестве-
но, то не е съхранено с фотографска точност, но въ-
преки това е напълно реалистично. Обаче формите 
непрекъснато се променяха. Образът на Сфинкса 
подсказва какъв е бил човекът някога. Човекът сам 
е изградил своя днешен облик. Ние добре знаем, 
че в хода на еволюцията се обособиха различни 
животински видове, различни животински форми. 
Но какво всъщност представлява една животинска 
форма? Това е една форма, която е изостанала в 
своето развитие, докато междувременно човекът 
е напредвал по своя път. В тези форми ние виж-
даме предишни, отхвърлени степени от човешката 
еволюция, доколкото тези степени имат физически 
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израз. Обаче в духовните измерения настъпиха съ-
всем други неща. Това, което човекът представлява 
като духовно същество, няма нищо общо с него-
вите физически предшественици. Общо с тях имат 
само физическите качества. Не човекът произлиза 
от животните, а животинските форми са един вид 
декадентски степени, един вид страничен продукт 
от еволюцията на човека. Животните са упадъчни 
разновидности на предишните физически форми, 
характерни за човеците от миналото. По друг на-
чин изглеждат нещата, ако се обърнем към другите 
равнища на еволюцията. Изостанаха в развитието 
си не само физическите животински форми, но 
също и техните етерни и астрални заложби. Както 
лъвът, който навремето се обособи и отдели от раз-
витието, изглеждаше по-различно, отколкото днес, 
така и определени душевно-духовни форми, които 
изостанаха на по-низша степен, в хода на времето 
се промениха, западнаха. Да, има един закон в ду-
ховния свят, че това, което изостава на определено 
духовно или душевно равнище, потъва във все по-
дълбок упадък.

Да предположим, че също и Сфинксът изоста-
на на една по-низша степен, после потъна във все 
по-дълбок упадък и накрая получи такава форма, 
която е нещо като карикатура на първоначалната 
му форма. Ето защо и в наши дни Сфинксът за-
пази в астралния свят тази стара, изродена форма. 
Човекът, който се издига в духовните светове като 
посветен или по някакъв друг правилен начин, сла-
бо се интересува от тези декадентски форми, които 
са, тъй да се каже, една изостанала в развитието 
си сбирщина, обитавала някога духовния свят. 
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Обаче на онези, които навлизат по изключение в 
астралния свят с помощта на примитивни ясно-
видски способности, на тях им се явяват такива 
декадентски форми. Обаче Едип е зърнал истин-
ския Сфинкс, който не е между мъртвите дори и 
днес. И до днес той не е между мъртвите, само че 
се явява на човека под друг, особен облик. Поняко-
га може да се случи така, че хора, които са спрели 
развитието си на определена степен – примерно 
в изостанали селски райони – почиват в лятната 
жега, неусетно заспиват и ги сполетява нещо, което 
бихме могли да наречем „латентен слънчев удар”, 
предизвикващ частично отделяне на астралното 
тяло и етерното тяло от тяхното физическо тяло, в 
резултат на което те се пренасят в астралния свят, 
където те действително виждат тези последни де-
кадентски потомци на Сфинкса. Това явление се 
назовава с различни имена. В някои области го на-
ричат „пладнешка вещица”. Не малко хора от села-
та разказват, че са срещнали пладнешката вещица. 
Тя присъствува навсякъде, само че носи различни 
имена. Тя е потомка на древния Сфинкс. И както 
древният Сфинкс задаваше на хората въпроси, ко-
ито дълбоко ги впечатляваха, същото можеше да се 
наблюдава и с обедната вещица. Често бихме мог-
ли да чуем как тя среща този или онзи и започва 
да му задава безкрайни въпроси. Това измъчване 
с въпроси също е един декадентски остатък от 
древния Сфинкс. Всичко това показва как напредва 
еволюцията, също и зад видимия физически свят, 
как цели родове духовни Същества западат, докато 
накрая се превръщат в сенки на онова, което пър-
воначално са били. Тук ние отново виждаме една 
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важна особеност на еволюцията. Споменавам това, 
за да си дадем сметка колко разнообразна е еволю-
цията изобщо.

Но за да разберем нещата както трябва, нека 
да си припомним, че в хода на времето към това, 
което човекът донесе със себе си в началото на 
Земното развитие като свое физическо тяло, етерно 
тяло и астрално тяло, той присъедини и четвъртата 
съставна част, Аза. Аз вече посочих как този Аз 
пронизва астралното тяло и се ангажира с него 
така, че започва да упражнява над него онази власт, 
която по-рано са упражнявали висшите духовни 
Същества. Че този Аз беше прибавен към астрал-
ното тяло – това е дело на висшите Същества. Ако 
еволюцията би напредвала в посоката на опре-
делени висши Същества, тогава би се стигнало 
до друг вид еволюция, различна от тази, до която 
действително се стигна. Обаче стана така, че ня-
кои Същества изостанаха в своето развитие. Те се 
оказаха неспособни да сътрудничат в постигането 
на основната задача: присъединяването на Аза към 
астралното тяло.

Когато стъпи на Земята, човекът се състоеше 
от физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло 
и той продължи да ги развива по-нататък. Но от 
определени висши Същества, имащи за обиталище 
най-вече Слънцето и Луната, той получи големия 
дар: Азовостта! Тези Същества, тъй да се каже, 
работеха в името на Аза. Обаче имаше и други Съ-
щества, които в хода на Сатурновото, Слънчевото 
и Лунното развитие не бяха напреднали до такава 
степен, че да сътрудничат за присъединяването на 
Аза. Те можеха да вършат само това, което бяха на-
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учили на Луната. Ето защо те трябваше да се огра-
ничат единствено върху работата си над човешкото 
астрално тяло, така че в астралното тяло на човека 
беше включено нещо, което не принадлежеше към 
неговите най-благородни сили и идваше не от вис-
шите Същества, а от закъснелите, изостаналите на-
трапници. Ако тези Същества биха сторили това на 
Старата Луна, то би се оказало нещо изключително 
възвишено. Но понеже – и то като изоставащи Съ-
щества  – го направиха в условията на Земята, те 
прибавиха към астралното тяло на човека нещо, 
което го смъкна по-надолу, отколкото той би се 
оказал при други обстоятелства. Ето как в човека 
навлязоха инстинктите, страстите и егоизмът.

И ние не бива да забравяме, че върху човека 
се действуваше от две различни страни, така че в 
астралното си тяло той получи и такива елемен-
ти, които го принизиха. Обаче нещо, което оказва 
влияние върху астралното тяло, не действува само 
върху астралното тяло. При земния човек нещата 
са поставени така, че въздействията върху астрал-
ното тяло продължават и чрез самото него се пре-
хвърлят върху етерното тяло, което на свой ред ги 
насочва към физическото тяло. Астралното тяло 
действува навсякъде, така че споменатите Същест-
ва действуват чрез астралното тяло върху етерното 
тяло и върху физическото тяло. Ако тези духовни 
Същества не биха упражнявали този род въздей-
ствия, тогава в човешкия живот не биха настъпили 
и съответните последици, а именно: засилената 
себичност, засиленото Азово чувство. А последи-
ците в областта на етерното тяло се свеждат до 
всичко онова, което възникна като помрачаване 

14. Египетски митове и мистерии
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на преценките, като възможност за заблуждения. 
Всичко онова, което астралното тяло предизвика в 
областта на физическото тяло, залегна в основата 
на това, което по-късно възникна като болест. Тази 
е духовната причина за болестите при човека; при 
животните боледуването има друго обяснение. 
И така, ние виждаме как болестите са внесени 
в човешкото същество; болестите са свързани с 
причините, които посочихме току-що. И понеже 
физическото тяло и етерното тяло са свързани с 
наследствените фактори, основният принцип на 
болестта минава през наследствената линия. Нека 
още веднъж да подчертаем, че трябва да правим 
разлика между т.н. вътрешни болести и външни-
те наранявания. Когато един човек бива прегазен, 
това е съвсем друго нещо. Но също и определени 
вътрешни болести могат да са свързани с външни 
причини; когато например някой поглъща храна, 
която дразни стомаха, това, естествено, е нещо 
външно. В хода на развитието, преди споменатите 
Същества да бяха постигнали такова въздействие 
върху човека, той беше така устроен, че реагираше 
на лошите външни влияния много по-силно, от-
колкото днес. Обаче в същата степен той изгуби 
и инстинктите си за това, което не е правилно. 
По-рано в цялата си организация човекът беше 
така устроен, че имаше много фини инстинкти за 
това, което е неподходящо и неправилно за него, 
така че, ако би искал да погълне нещо – което ако 
днес бъде внесено в стомаха ще предизвика увреж-
дане – неговите инстинкти щяха да го отхвърлят. 
Отправяйки поглед към миналото, ние стигаме все 
по-назад към времето, когато човекът се намираше 
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в една много по-интимна връзка със силите на сво-
ето обкръжение, когато човекът реагираше много 
по-дълбоко спрямо силите на своето обкръжение. 
Обаче постепенно той ставаше все по-несигурен и 
по-неспособен да избягва това, което е вредно за 
него.

Но това е свързано и с нещо друго. То е свър-
зано с това, че колкото повече човекът се обо-
собяваше в своя вътрешен свят, толкова повече 
във външния свят напредваше един друг процес: 
навън възникваше онова, което ние определяме 
като другите три природни царства. Тези три 
царства, намиращи се около нас, не възникнаха 
едновременно. Първоначално съществуваше само 
човекът. После към него се присъедини живо-
тинското царство, после растителното царство и 
накрая минералното царство. Ако бихме могли 
да отправим поглед към първоначалната Земя, ко-
гато Слънцето все още беше свързано с нея, там 
ние бихме открили един човек, при когото всички 
субстанции от физическия свят свободно влизаха 
в него и излизаха от него. Тогавашният човек все 
още живееше в лоното на Боговете; там той, тъй 
да се каже, все още понасяше всичко. После той 
трябваше да отхвърли от себе си онова, което се 
отдели като животинско царство. Ако човекът би 
го взел със себе си, той изобщо не би могъл да се 
развива по-нататък. Той трябваше да отхвърли от 
себе си животинското царство, а по-късно и рас-
тенията. Това, което виждаме навън в животните и 
растенията, не е нищо друго, освен темпераменти, 
страсти, определени качества на човека, които той 
трябваше да отхвърли от себе си. И когато после 
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човекът започна да изгражда своите кости, той от-
хвърли от себе си минералния свят. След известно 
време човекът можеше да се обърне към своето об-
кръжение и да каже: По-рано аз можех да ви пона-
сям;, по-рано вие свободно влизахте и излизахте от 
мен, както сега прави това въздухът. Докато живеех 
в течната Земя, там аз можех да ви понасям, можех 
да ви преработвам. Но сега сте навън, аз не мога 
повече да ви понасям, не мога повече да ви прера-
ботвам. И когато кожата обгърна човека отвсякъде, 
когато той се обособи като определено същество, в 
същата степен той вече различаваше и природните 
царства около себе си.

Да предположим, че тези Същества не биха 
действували върху човека; тогава не би се случило 
и нещо друго. Докато е здрав, човекът поддържа 
едно нормално отношение към външния свят. Но 
ако вътре в себе си той има нарушени сили, то-
гава те трябва да бъдат отблъснати от силите, с 
които човекът разполага. Ако за тази цел неговите 
собствени сили са недостатъчни, тогава в него от 
външния свят трябва да се влее нещо против това, 
на което той не може се съпротивлява. Да, нещо 
трябва да бъде внесено отвън, за да се постигне 
онова равновесие, което беше възможно, когато 
субстанциите и силите свободно преминаваха през 
човека. И може да се наложи, ако човекът е болен, 
примерно, в него да бъдат внесени силите на даден 
метал. Ето защо е оправдано в човека да бъдат вна-
сяни метали, растителни сокове и други подобни, 
именно като лечебни средства, защото по-рано той 
беше дълбоко свързан с всички тях.

Когато египетските посветени можеха да 
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виждат назад в миналото целия ход на мировото 
развитие, те знаеха много точно как отделните 
органи на човешкото тяло си кореспондират със 
субстанциите от външния свят, какви метали, как-
ви растения трябва да се дават на болния, и някога 
хората ще открият какво огромно съкровище на 
окултна мъдрост в областта на медицината е при-
тежавало древното човечество. Днес в областта на 
медицината се работи не само много нехайно, но се 
допускат и големи грешки, когато на даден паци-
ент едностранчиво се предписват едни или други 
лечебни средства. Истинският окултист никога не 
би могъл да прояви такава едностранчивост. Колко 
често се налага да бъдат отхвърляни някои стреме-
жи, които изискват компромиси спрямо Духовната 
наука. Духовната наука не може да подкрепя един 
едностранчив метод; напротив, тя изисква именно 
всестранност на всяко едно изследване. Колко ед-
ностранчиво е да се каже: Да премахнем всички 
отрови! Тези, които биха изрекли подобни думи, 
не познават истинските лечебни сили. Естествено, 
днес се извършват безумия, понеже специалистите 
не познават всички връзки между нещата. С една 
истинска тирания медицинската наука изключва 
всичко, което окултизмът може да предложи. Ако 
не бяха предприемани същински военни походи 
срещу най-древните традиции в медицината, про-
тив вливането на метали, би могло да се мисли за 
някаква реформа. Модерните експерименти не от-
криват нищо, което действително оборва старите, 
изпитани лечебни средства, срещу които може да 
се опълчи само едно грубо неразбиране, както това 
често се случва. Тъкмо древните египетски посве-
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тени бяха наясно с тези тайни. Те можеха да отпра-
вят поглед към действителните закономерности на 
мировото развитие. И когато днес някои лекари се 
изказват пренебрежително за египетското лечител-
ско изкуство, веднага може да се забележи, че те 
нямат никаква представа за египетската медицина. 
Тук само загатнахме някои неща, които трябва да 
се знаят за египетското посвещение.

Ето какви неща преминаха в съзнанието на на-
рода. И сега нека да се замислим, че същите души, 
които днес живеят в нашите тела, са били инкарни-
рани също и в онези древни времена. Нека да се за-
мислим, че същите души са виждали онези изобра-
жения, които посветените извличаха от това, което 
те виждаха в духовния свят. Ние знаем, че онова, 
което душата поема в себе си, преминавайки от 
една инкарнация в друга инкарнация, винаги носи 
някакви плодове. Макар и човекът да не си спомня, 
положението е такова, че това, което живее днес в 
душата, живее в нея тъкмо поради факта, че е било 
вложено там по-рано. Душата бива оформена както 
тук във физическия живот, така и отвъд него. До-
като се е намирала между раждането и смъртта, 
докато се е намирала между смъртта и новото раж-
дане, египетските представи са действували: тъкмо 
поради тях са възникнали и днешните представи. 
Днес определени представи възникват именно от 
египетските представи. Онова, което днес нарича-
ме дарвинизъм, далеч не е възникнало от някакви 
външни причини. Това са същите души, които в 
древен Египет са съзерцавали образите на живо-
тинските форми, характерни за предшествениците 
на човека. Всички онези древни възгледи се пробу-
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диха отново, само че междувременно човекът беше 
навлязъл още по-дълбоко в материалния свят. Той 
си спомня за онова, което му беше разказвано: на-
шите предшественици имаха животински форми... 
обаче не си спомня, че това бяха Боговете. Тъкмо 
тази е психологическата причина за възникването 
на дарвинизма. Образите на Боговете отново се 
появиха, само че този път в материална форма. 
И така, съществува една интимна духовна връзка 
между старата и новата епоха, между Третата и 
Петата следатлантска културна епоха.

Обаче единствената съдба на нашето време 
не се свежда до обстоятелството, че сега човекът 
вижда по материален начин онова, което по-рано е 
виждал в духовния свят. Такъв би бил случаят, ако 
междувременно Христовият Импулс не беше на-
влязъл в общочовешкото развитие. Този факт има 
значение не само за живота във физическия свят. 
Нека да се замислим какво значение имат събития-
та в Палестина за другата страна на живота, макар 
че те се разиграха след смъртта на египетските 
души. Тук на физически план стана това, за което 
вече говорихме. Обаче трите години от деятелност-
та на Христос, Събитието на Голгота и Кръщение-
то в река Йордан са от значение както за душите, 
които бяха въплътени на Земята по това време, така 
и за тези, които се намираха в състоянието между 
смъртта и новото раждане.

Нека да си припомним факта, че външният 
физически израз на Аза, това е кръвта. Онова, 
което физически действува в силите на кръвта, е 
физическият израз на Аза. Само че в хода на ево-
люцията настъпи едно прекалено голямо усилване 
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на егоизма, така че Азовостта се отпечата прека-
лено силно в кръвта. И този „излишък” на егоизъм 
трябваше да бъде отхвърлен от човечеството, по-
неже човечеството отново трябваше да поеме пътя 
към духовния свят. И в същия миг, в който кръвта 
на Спасителя изтече от раните Му и напои хълма 
на Голгота, в същия миг настъпиха и други про-
цеси, засягащи духовния свят. В материалния свят 
кръвта на Спасителя потече надолу, обаче нагоре в 
духовния свят пое това, което беше излишъкът от 
егоизъм. Излишъкът от егоизъм трябваше да изчез-
не от света, и началния импулс за това беше даден 
на Голгота. Вместо в егоизма, днешното човечест-
во трябва да напредва в общочовешката любов.

Но какво представляваше това Събитие на 
Голгота? Какво представляваше това Събитие, 
включващо една смърт, траеща три дни и полови-
на? – На физическия план беше изнесено това, кое-
то изживяваше в духовното си развитие онзи, който 
минаваше през посвещението. В продължение на 
три дни и половина той беше мъртъв. Онзи, който 
минаваше през тази символична смърт, можеше да 
каже на човечеството: „Да, смъртта може да бъде 
победена. Съществува нещо вечно в света.”

Смъртта биваше победена от посветените и те 
се чувствуваха като победители над смъртта. Съ-
битието на Голгота означава, че онова, което често 
пъти се разиграваше тайно в Мистериите на древ-
ните времена, сега се превърна в едно историческо 
събитие: победата над смъртта чрез Духа! Ето какво 
беше изнесено на физически план. И ако оставим 
душите си под въздействието на всичко това, ние 
ще доловим как древното посвещение прерасна в 
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нещо ново, ще доловим как в света възникна едно 
единствено по рода си историческо събитие.

И какви бяха последиците от него. Какво беше 
в състояние да направи посветеният? Черпейки от 
своите опитности, той беше в състояние да каже 
на хората следното: „Да, сега аз зная, че духовният 
свят съществува, че човекът може да живее в духо-
вния свят. Аз живях в него три дни и половина, и 
мога да го потвърдя. Аз ви нося дарове от духовния 
свят”. И тези дарове бяха от полза и за спасение на 
човечеството.

Обаче онзи, който беше живял като посветен в 
условията на физическия свят, не можеше да отне-
се подобна вест на мъртвите. Той можеше да каже 
на мъртвите в отвъдния свят само едно: „Всичко 
онова, което става във физическия свят, е от такова 
естество, че човекът трябва да бъде спасен”. Поло-
жението беше такова, че когато древните посвете-
ни общуваха с мъртвите в духовния свят, те можеха 
да им изпратят само следното послание: „Животът 
е страдание, единственото благо, това е спасение-
то”. Така учеше още Буда. Така гласеше учението 
на посветените както за живите, така и за мърт-
вите. Обаче чрез Събитието на Голгота смъртта 
беше победена във физическия свят, а това имаше 
значение също и за умрелите, намиращи се в духо-
вния свят. Онези, които приемат Христос в себе си, 
отново хвърлят светлина в сянкообразния живот 
на Девакана. Колкото по-силно земният човек из-
живява Христос, толкова по-светло става отвъд в 
духовния свят. След като кръвта изтече от раните 
на Спасителя – това е нещо, което принадлежи към 
мистериите на християнството – Христовият Дух 
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слезе при мъртвите. Тази е една от най-дълбоките 
мистерии на човечеството. Христос слезе долу при 
мъртвите и им каза: „Отвъд във физическия свят се 
случи нещо, за което не може да се каже, че е по-
голямо от това, което се случва тук в духовния свят. 
Онова, което човекът – придържайки се към това 
Събитие – донася със себе си в духовното царство, 
е един дар, който той може да вземе от физическия 
свят и да отнесе в духовния свят”. Ето посланието, 
което Христос донесе на мъртвите през тези три 
дни и половина; Той слезе при тях, за да ги спаси.

В древното посвещение можеше да се каже: 
Плодовете на духовния свят ние събираме във фи-
зическия свят! – Обаче сега във физическия свят 
настъпи едно Събитие, чиито последици започнаха 
да действуват в духовния свят. И тук можем да до-
пълним: Не напразно човекът предприе слизането 
във физическия свят, не напразно се включи той 
във веригата на инкарнациите. Той предприе това 
слизане, за да могат тук, във физическия свят да 
бъдат събрани плодовете за духовния свят.

И да бъдат събрани тези плодове – това стана 
възможно чрез Христос, Който беше при живите 
и при мъртвите, Който даде един импулс, толкова 
могъщ, че разтърси целия свят.
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Дванадесета лекция
Христовият Импулс като победител над материята

За да привършим нашата задача така, както тя беше 
замислена, нека сега в същия смисъл да проучим 
и характера на нашето време, както вече проучих-
ме характера на изтеклите четири следатлантски 
култури до възникването на християнството. Ние 
видяхме как след Атлантската катастрофа после-
дователно възникнаха Древно-индийската, Древно-
персийската и Египетско-халдейската културни епо-
хи. А характеризирайки Четвъртата следатлантска 
епоха, Гръцко-латинската, ние видяхме, че тогава в 
известен смисъл човекът беше ангажиран главно с 
физическия план и че заниманията му с физическия 
свят бяха стигнали до една много дълбока точка. 
Причината, за да определяме като изключително 
важна тази епоха, която от една страна бележи най-
долната точка в общочовешкото развитие, а от друга 
страна е толкова примамлива и симпатична за днеш-
ния наблюдател, е тази, че тя стана изходна точка за 
ред многозначителни събития, засягащи днешната 
културна епоха. Ние видяхме как през тази Гръцко-
латинска епоха се стигна до едно бракосъчетание 
между Духа и материята, което пролича най-вече 
в гръцкото изкуство. Видяхме как гръцкият храм 
се превърна в едно архитектурно творение, където 
можеха да живеят самите Богове, и човекът можеше 
да каже: Да, аз доведох материята дотам, че сега за 
мен материята е израз на Духа, и във всяка нейна 
частица аз мога да доловя нещо от този универсален 
Дух. И това беше в сила за всички произведения на 
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гръцкото изкуство. Така е с всичко, което знаем за 
живота на древните гърци. И този художествен свят, 
в който те вложиха Духа, направи материята толко-
ва неустоимо привлекателна, че дори и при нас, в 
Средна Европа, великият Волфганг Гьоте се опита 
да се отъждестви с тази културна епоха в своя „Фа-
уст” и в своята трагедия „Елена”.

Но какво би последвало, ако културите биха 
вървели в същата тази посока? Ние можем отго-
ворим на този въпрос приблизително по следния 
начин. През Гръцко-латинската културна епоха 
човекът беше слязъл до най-долната точка, обаче 
така, че в нито една частица на материята той не 
изгубваше връзката с Духа. Духът беше въплътен в 
материята и това беше в сила за всички художест-
вени произведения на тази епоха. Ако обгърнем с 
поглед изображението на един от гръцките Богове, 
ние навсякъде ще видим как гръцкият творчески 
гений влагаше Духа във външната материя. Наис-
тина гърците завладяха материята, обаче в същото 
време те не изгубваха връзките с Духа. И в следва-
щите времена естественият напредък на културите 
би бил такъв, че хората биха слезли много под това 
равнище, биха се потопили под материята, тъй че 
Духът би станал роб на материята.

Достатъчно е само да отправим безпристрас-
тен поглед към нашето обкръжение, за да се убе-
дим, че това отчасти вече е станало. Материализ-
мът е видимият израз на това низходящо движение. 
Вярно е, че в нито една друга епоха човекът не е 
постигал такава власт над материята както днес, 
обаче това е единствено заради задоволяване на 
телесните нужди. Нека да си припомним с какви 
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примитивни средства са били построени гигант-
ските пирамиди и да сравним това с размаха на 
египетския Дух, който можа да навлезе в тайните 
на мировото Битие. Достатъчно е да се замислим 
до каква голяма степен изображенията на Боговете 
бяха за египтяните отражение на всичко онова, ко-
ето в миналото беше станало в Космоса и на Земя-
та. Онзи, който в древен Египет можеше да вижда 
в духовния свят, продължаваше да живее в това, 
което беше станало невидимо през Атлантската 
епоха, но което на свой ред се беше превърнало 
в определен факт от Земното развитие през Лему-
рийската епоха. И онзи, който не беше посветен, 
който принадлежеше на народа, с дълбокия си усет 
и с цялата си душа, той можеше да навлиза навътре 
в тези духовни светове. Но колко примитивни бяха 
средствата, с които хората трябваше да работят в 
материалния свят! Нека да сравним тогавашните 
условия с днешните условия. Достатъчно е само да 
прочетем множеството днешни хвалебствия от на-
шите вестници, които славят големия напредък на 
нашето време. Естествено, от страна на Духовната 
наука не бива да се възразява срещу всичко това. 
Подчинявайки елементите, човекът постига все по-
вече и повече. Обаче нека да разгледаме нещата и 
от друга гледна точка.

Да погледнем към отдавна отминалите време-
на, когато хората смилаха житните зърна с прости 
мелнични камъни и в същото време отправяха по-
глед към необятните висини на духовния живот. 
Днес по-голямата част от човечеството няма поч-
ти никакво предчувствие за тези висини. То няма 
никакво предчувствие за това, което изживяваше 
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халдейският посветен, когато той по свой начин 
разглеждаше звездите, животните, растенията, 
минералите и тяхната връзка с човека, когато той 
практикуваше своето лечебно изкуство. Днешните 
хора не могат да се докоснат до тези духовни ви-
сини. Само Духовната наука ще бъде в състояние 
за изгради една точна представа за онова, което 
древните халдейско-египетски посветени виждаха. 
Например онова, което днес ни се предлага като 
тълкувание на надписите, свързани с древните 
Мистерии, е само една карикатура на тяхното ис-
тинско значение. Така в древността ние намираме 
твърде несъвършени средства за справяне с физи-
ческия свят, обаче в същото време могъщи сили за 
общуване с духовния свят.

Но човекът навлиза все по-дълбоко в матери-
ята, той все повече използва духовните сили не за 
друго, а за задоволяване на физическия свят. Нима 
не бихме могли да кажем: Да, човешкият Дух ста-
на един роб на физическия свят! И по този начин 
той потъва още по-дълбоко в материята. След като 
днешният човек е изразходвал толкова колосални 
духовни сили за създаването на парахода, желез-
ницата и телефона, за какво всъщност му служат 
те? Каква огромна духовна енергия е отклонена 
от духовните светове! Обаче последователят на 
Духовната наука е напълно съгласен с всичко това, 
той не иска да бъде критик на нашето съвремие, за-
щото знае, че физическият свят трябваше да бъде 
проучен и завладян, обаче в същото време е вярно 
и друго: Духът също навлезе във физическия свят. 
Нима за Духа е нещо забележително, ако вместо 
сами да смелим житото с мелничните камъни, днес 
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ние телефонираме в Хамбург, за да поръчаме това, 
от което се нуждаем и то да ни бъде доставено с 
парахода от Америка? Каква колосална духовна 
сила е била изразходвана, за да съществува днес 
корабната връзка с Америка и с другите далечни 
страни! И ние се питаме: След като в резултат на 
неимоверни духовни усилия сме установили една 
такава връзка между всичките части на Земното 
кълбо, не се ли използва тя единствено за задоволя-
ване на материалния живот, на нашите телесни по-
требности? И понеже всичко в света се разпределя 
по един или друг начин, на човека не му е останал 
някакъв излишък от духовна сила – освен тази, коя-
то той прилага в материалния свят – за да се издига 
в духовния свят. Духът стана роб на материята. Ако 
в своите художествени произведения древните гър-
ци виждаха въплътения в материята Дух, днес Ду-
хът е слязъл още по-надолу, и свидетелство за това 
ние имаме в многобройните технически отрасли на 
нашата индустрия, които са предназначени един-
ствено за материални нужди. И сега ние с право се 
питаме, дали човекът не навлезе прекалено навъ-
тре в материята?

Да, това би се случило, и то би дошло по такъв 
начин, че занапред човекът би постигал възможно 
най-голям напредък във физическия свят, ако не би 
настъпило онова събитие, за което говорихме в пре-
дишната лекция. В най-долната точка от еволюция-
та на човечеството чрез Христовия Импулс в него 
беше вложено нещо, което го тласна към един нов 
подем. Занапред навлизането на Христовия Им-
пулс в еволюцията на човечеството ще съставлява 
другата страна на културата. Този Импулс посочи 



224

пътя за преодоляването на материята. Той донесе 
силата, чрез която смъртта може да бъде победена. 
Така той предостави на човечеството възможност-
та то отново да се издигне над равнището на физи-
ческия план. Този могъщ импулс трябваше да бъде 
даден на човечеството, един толкова действен Им-
пулс, който направи възможно преодоляването на 
материята, както това е представено в Евангелието 
на Йоан и в Мистерията на Голгота.

Христос Исус, който беше предсказан от про-
роците, даде най-могъщия Импулс в цялата общо-
човешка еволюция. Човекът трябваше първо да се 
отдели от духовните светове, за да се свърже от-
ново с тях чрез Христовото Същество. Обаче ние 
все пак не можем да разберем това, ако не вникнем 
още по-дълбоко в тайните на цялата общочовешка 
еволюция. Ние вече посочихме: това, което нарича-
ме явяването на Христос тук на Земята, е едно съ-
битие, което можа да настъпи само в най-долната 
точка от потъването на човека в материята.

Гръцко-латинската епоха се намира в средата 
на седемте следатлантски епохи. Нито един друг 
момент не би бил по-подходящ. Когато човекът 
стана личност, точно тогава заради спасението му 
и самият Бог трябваше да стане личност, предоста-
вяща му възможност за издигане в духовните све-
тове. Ние видяхме, че римлянинът осъзна своята 
личност най-напред в римското право, в римското 
гражданство. Преди това човекът все още живееше 
във висините на духовния свят; сега той напълно 
се приземи в условията на физическия свят. И сега 
чрез самия Бог той отново трябваше да поеме на-
горе.
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Ние трябва да вникнем още по-дълбоко в 
същността на Третата, Петата и Средната култур-
ни епохи. Ние не бива да вникваме в египетската 
митология така, както се прави в днешните учили-
ща, а да посочваме онези характерни точки, които 
ни доближават до чувствения живот на древните 
египтяни, след което да се запитаме, как той отново 
просветва в нашето време.

Ние видяхме, че всички величествени изобра-
жения на Сфинкса, на Изис и на Озирис в египет-
ските митове и Мистерии бяха един вид спомени за 
древните състояния на човечеството. Всичко това 
беше едно отражение в душите, едно отражение на 
древните Земни процеси. Човекът се вглеждаше 
надолу в своето пра-древно минало, вглеждаше се 
в своя произход. Така посветеният можеше отново 
да изживее духовното съществувание на своите 
предшественици. Ние споменахме как първоначал-
но човекът започна развитието си от една групова 
душевност. Можахме да посочим как тези групови 
души останаха запазени в четирите животински 
образи, описани в Апокалисиса на Йоан. Човекът 
също се разви от една такава групова душевност, 
обаче по такъв начин, че той постепенно пречисти 
своето тяло, за да стигне накрая до зараждането 
на индивидуалността. Ние можем да проследим 
този процес дори и исторически. Нека да вземем 
произведението „Германия” на Тацит. Времената, 
описани в тази книга, съвпадат с първото столетие 
след Христос и дават представа за положението в 
германските области. В тези описания ние откри-
ваме как съзнанието на отделния човек се поражда 
най-напред в общото съзнание, как все още власт-

15. Египетски митове и мистерии
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ва Духът на племето, как например херуските все 
още се усещаха не като личности, а като частици, 
свързани със своето племе. И това съзнание беше 
толкова силно, че отделният човек автоматически 
отмъщаваше за всеки друг представител на същата 
група. Оттук идва и обичаят за кръвното отмъще-
ние. Следователно, елементи от груповата душев-
ност все още бяха запазени в тези области. Далеч-
ни отзвуци от тази групова душевност продължиха 
да живеят и в по-късните следатлантски времена. 
Но като цяло, груповото съзнание изчезна в края 
на Атлантида. Тук ние посочихме отделни негови 
следи. Всъщност по-късното човечество нямаше 
никаква представа за груповите души, обаче през 
атлантските времена човекът знаеше за тях. Тогава 
той все още не можеше да се обърне към себе си с 
думата „Аз”. И това усещане за групова душевност 
отчасти се пренесе и върху следващите поколения.

Колкото и странно да изглежда това, през 
древните времена паметта имаше съвършено друго 
значение и друга сила. Какво наричаме днес „па-
мет”? Замислете се например какво точно си спом-
няте от Вашето ранно детство? Сигурно това ще са 
единични и малко на брой подробности. А зад дет-
ството няма нищо. Вие няма да си спомните нищо 
от това, което е ставало преди Вашето раждане. 
Обаче в атлантските времена не беше така. Дори и 
в началото на атлантския период човекът можеше 
да си спомня това, което са изживявали неговия 
баща, дядо и прадядо. И просто нямаше никакъв 
смисъл да се говори за това, че между раждането и 
смъртта съществува някакъв Аз. Спомените обхва-
щаха миналите столетия. Докъдето кръвта течеше, 
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от прадедите към потомците, дотам се простираше 
и Азът. Не бива да си представяме тогавашния гру-
пов Аз като пространствено разпрострян над съ-
временниците, а като израстващ нагоре в редицата 
на поколенията. Ето защо днешният човек никога 
няма да разбере това, което откриваме като далечен 
отзвук в разказите на древните патриарси: че Ной, 
Адам и т.н. са стигнали до такава напреднала въз-
раст. Тогавашният човек причисляваше към своя 
Аз също и поколенията преди него. Днешният чо-
век не е в състояние да си изгради понятие за това. 
През онези времена не би имало никакъв смисъл да 
се назовава с определено име един отделен човек, 
намиращ се между раждането и смъртта. Паметта 
се простираше през вековете и обхващаше много 
поколения. Докъдето даден човек си спомняше 
през вековете, дотам му се даваше и неговото име. 
Адам беше, тъй да се каже, Азът, който течеше с 
кръвта през поколенията. Едва когато познаваме 
тези реални факти, ние знаем как стои работата с 
тези неща. Човекът се чувствуваше подслонен в 
тази редица от поколения. Ето какво има предвид 
Библията, когато казва: „Аз и Отец Авраам сме 
едно”. Само когато изповядващият Стария Завет 
произнасяше тези думи, само тогава той наистина 
се чувствуваше сигурен в себе си. Този вид съ-
знание беше налице и при първите следатлантски 
хора, дори и при египтяните. Хората живо усещаха 
спояващата сила на кръвта. И това имаше твърде 
особени последици за духовния живот.

Когато днес човекът умира, той започва своя 
живот в Камалока, към който се присъединява и 
един относително дълъг живот в Девакана. Обаче 
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това е вече една последица от Христовия Импулс. 
Но в предхристиянските времена то не съществу-
ваше: тогавашният човек се чувствуваше свързан 
със своите най-далечни предшественици. Днес, 
попадайки в Камалока, човекът трябва да отвикне 
от желанията, които е имал във физическия свят: 
точно от това зависи продължителността на въпро-
сното състояние. Намирайки се между раждането 
и смъртта, човекът е силно привързан към своето 
съществувание; в древните времена той беше при-
вързан към много други неща. Тогава той беше 
свързан с физическия свят така, че се чувствуваше 
като едно звено от цялата физическа верига на по-
коленията. И през Камалока той трябваше прене-
се не само индивидуалната си привързаност към 
физическото съществувание, през Камалока той 
действително трябваше да пренесе всичко онова, 
което беше свързано с поколенията, включително 
до праотеца. Тези неща бяха изживявани в обратна 
последователност. И последицата от това открива-
ме в дълбоката истина на думите: „Да усещаш себе 
си в лоното на Авраам”. Тогавашният човек чув-
ствуваше: След смъртта той ще се издигне нагоре 
през цялата верига на своите предшественици. И 
пътят, през който той трябваше да премине, беше 
наречен „пътя на отците”. Едва след изминаването 
на този път той можеше да се издигне в духовните 
светове, едва тогава той можеше да тръгне по пътя 
на Боговете. Душата поемаше по пътя на отците и 
по пътя на Боговете.

Впрочем културите не изчезваха изведнъж. 
Характерните черти на индийската култура се запа-
зиха, но се промениха. Ние ги откриваме в следва-
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щите култури. Нещо подобно възникна и в египет-
ското продължение на индийската култура. Днес 
хората лесно смесват това, което е съществувало 
по-рано, с онова, което е съществувало по-късно. 
Ето защо често се изтъква, че аз правя само тъл-
кувания, черпейки от древните предания. Между 
другото, индийците също бяха възприели възгледа 
за „пътят на отците” и „пътят на Боговете”.

Колкото повече напредваше в своето посвеще-
ние, толкова повече човекът се освобождаваше от 
привързаността си към своята родина, към своите 
прародители, толкова по-безотечествен ставаше 
той, толкова по-дълъг ставаше „пътят на Боговете”, 
а по-кратък „пътят на отците”. Онзи, който остава-
ше свързан с отците, поемаше по един дълъг „път на 
отците” и неговият „път на Боговете” се оказваше 
кратък. Според терминологията на Изтока пътят на 
отците се наричаше „Питриана”, а пътят на Богове-
те – „Девайана”. И когато днес употребяваме изра-
за „Девакан”, ние трябва да сме наясно откъде идва 
той. Думата „Девакан” е осакатена; тя произхожда 
от „Девайана”, „пътят на Боговете”. Древният по-
следовател на Веданта просто би се присмял на 
нашите описания, отнасящи се за Девакана. Никак 
не е лесно да се ориентираме в мисленето на из-
точните народи. Понякога ние трябва да защитим 
източните истини от тези, които претендират, че 
ги познават добре. Мнозина от хората, които днес 
са привлечени от тези истини, представяни като 
така нареченото „индийско учение”, просто нямат 
никаква представа, че им се предлага едно много 
объркано учение. Днешната Духовна наука изобщо 
не смята, че е разновидност на някакво източно-
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индийско учение. В определени кръгове хората на-
истина са привлечени от това, което идва отдалеч, 
например от Америка. Обаче истината навсякъде 
е у дома си. Антикварното изследване е работа 
на учените, докато Духовната наука е неделима 
от живота. Духовно-научната истина може да бъде 
изследвана и проверена всеки момент и навсякъде. 
Ето какво не бива да забравяме.

Но това, което току-що казахме, при древни-
те египтяни беше не само теория, но и практика. 
Практически приложимо беше също и онова, което 
Мистериите даваха на хората. Но тук нещата са 
твърде странни и при едно по-внимателно проучва-
не ние ще се опитаме да ги разберем. Мистериите 
на древните египтяни се стремяха към нещо твърде 
особено. Днешните хора са готови да се усмихнат, 
когато чуват че в определени времена фараонът е 
бил един вид посветен, когато чуват какво е било 
отношението на египтянина към неговия фараон, 
отношението на египтянина към държавническите 
дела на фараона. За европейските учени е твърде 
смешно, когато фараонът си приписва името „син 
на Хорус” или направо „Хорус”. Днес ни се вижда 
твърде странно, нали така, как един човек може 
да бъде почитан като Бог; за повечето хора това 
е напълно лишено от здрав смисъл. Обаче днеш-
ният човек не познава фараона и неговата мисия. 
Всъщност той няма никаква представа за посвеще-
нието на фараона. Днес под „народ” се подразбира 
само определен брой хора, които населяват дадена 
територия. За днешния човек „народът” е нещо 
абстрактно; за реалност той счита единствено 
определения брой хора, населяващи дадена област. 
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Обаче не това е „народът” за онзи, който следва 
окултизма. Както пръстът като отделна част при-
надлежи на цялото тяло, така и отделните хора от 
един народ принадлежат към „Душата на народа”. 
Те са, тъй да се каже, вложени в нея, само че Ду-
шата на народа не е нещо физическо, а съществу-
ва само като етерна форма. Тя е една абстрактна 
реалност и посветеният може да разговаря с тази 
Душа. За него тя е дори по-реална, отколкото от-
делните индивидуалности, образуващи този или 
онзи народ. За окултистите важат също и духо-
вните опитности; за тях Душата на народа е нещо 
напълно действително. Нека съвсем схематично да 
разгледаме тази връзка между Душата на народа и 
отделните индивиди.

Ако си представим отделните индивиди като 
малки кръгове, отделните Азове, те представляват 
отделни същества само според външната физи-
ческа преценка на нещата. Който ги разглежда 
духовно, той вижда как всички тези индивидуал-
ности са „вложени” в един етерен „облак” и това 
е въплъщението на Душата на народа. Отделният 
човек мисли, чувствува и върши определени неща. 
Той излъчва своите мисли и чувства навътре в об-
щата Душа на народа. Така тя се оцветява от тези 
излъчвания. По този начин Душата на народа е 
пронизана от мислите и чувствата на отделните 
хора. И ако се абстрахираме от физическия човек и 
разглеждаме само неговото етерно и астрално тяло, 
после и астралното тяло на един цял народ, тогава 
ние установяваме, че астралното тяло на целия на-
род е съставено от цветните нюанси на отделните 
негови представители.
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Ето какво знаеше древният египетски посве-
тен, но той знаеше и нещо повече. Когато разглеж-
даше тази народностна субстанция, древният егип-
тянин се питаше: „какво всъщност живее в Душата 
на народа?” Какво виждаше той в нея? В своята 
Душа на народа той виждаше превъплъщението на 
Изис. Той виждаше как някога тя е живеела всред 
самите хора. Изис действуваше в Душата на наро-
да. А онова, което египтянинът виждаше като Ози-
рис, то действуваше в индивидуалните, духовните 
лъчи: в тяхно лице той различаваше действието на 
Озирис. Докато в Душата на народа той виждаше 
именно Изис.

Следователно, на физическо равнище Озирис 
беше невидим. За физическия план на живота 
Озирис беше мъртъв. Само когато човек умираше, 
Озирис отново заставаше пред неговия поглед. 
Ето защо от египетската Книга на мъртвите ние 
научаваме какво усещаше египтянинът и как след 
смъртта той се съединява с Озирис, как самият 
става Озирис. Озирис и Изис заедно упражняваха 
своите действия както в държавата, така и в отдел-
ните хора.

Нека отново да се обърнем към фараона и да 
се замислим, че всичко това за него представлява-
ше една реалност. Преди посвещението всеки фа-
раон минаваше през едно обучение, за да разбере 
това не само с разума си, а за да го изживее като 
непосредствена действителност. Той трябваше да 
бъде доведен дотам, че да си каже: „Ако искам да 
управлявам народа, аз трябва да пожертвувам една 
част от моята духовност, да залича една част от мо-
ето астрално тяло, една част от моето етерно тяло. 
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В мен трябва да действува принципът на Озирис и 
принципът на Изис. Аз не трябва да искам нещо, 
изхождайки лично от себе си; когато аз говоря, 
трябва да говори Озирис; когато аз върша нещо, 
трябва да го върши Озирис; когато аз движа ръце-
те си, с тях трябва да работят Изис и Озирис. Аз 
трябва да представлявам сина на Изис и на Озирис: 
Хорус”.

Посвещението няма нищо общо с натрупване-
то на знание. Обаче да може някой да се пожертву-
ва както фараонът, това е свързано с посвещението. 
Защото това, което той жертвуваше от себе си, то 
можеше да бъде запълнено с части от Душата на 
народа. Тъкмо тази част, от която фараонът се ли-
шаваше, която той жертвуваше, тъкмо тя му даваше 
сила и власт. Защото оправданата сила, оправдана-
та власт възниква не поради това, че някой издига 
своята собствена личност като такава, оправданата 
власт възниква поради това, че човекът приема в 
себе си нещо, което надхвърля границите на лич-
ността: една по-висша духовна сила! Фараонът 
приемаше в себе си една такава сила и пред външ-
ния свят тя се олицетворяваше в змията Уреус.

Така ние се изправяме пред една Мистерия. 
И тя е нещо много по-висше, отколкото всичките 
днешни тълкувания, отнасящи се за фараоните.

Но щом египтянинът изпитваше такива чув-
ства, на какво той трябваше да държи най-много? 
Той трябваше да държи особено много на това, 
Душата на народа да бъде възможно най-силна, за 
да разполага с възможно най-добрите сили и тези 
сили никога да не бъдат застрашавани. На това, 
което хората притежаваха чрез кръвното родство, 
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египетските посветени не можеха да разчитат. Оба-
че онова, което предците бяха натрупали като духо-
вни благи, то трябваше да стане благо и за отделна-
та душа. В Книгата за мъртвите четем, как човекът 
е изправен пред 42 съдии на мъртвите. Сега ще 
бъдат претеглени делата на всеки отделен човек. 
Кои са тези 42 съдии? Това са предците. Египтяни-
те вярваха, че животът на човека е вплетен в живо-
та на 42-та предци. В горния свят той трябваше да 
отговаря пред тях дали действително е приел в себе 
си това, което в духовен смисъл е наследил от тях. 
Египетските мистерийни учения съдържаха нещо, 
което имаше чисто практическо значение за живо-
та, но което трябваше да се оползотвори също и 
след смъртта, да послужи на живота между смърт-
та и новото раждане. През Египетската епоха чове-
кът вече беше вплетен в материята. Обаче в същото 
време той трябваше да отправя поглед към своите 
предци в другия свят, за да култивира наследеното 
от тях тук, във физическия свят. Чрез този свой 
интерес той беше прикован към физическия свят и 
трябваше да участвува по-нататък в това, което не-
говите предци бяха предприели тук, на Земята.

Сега нека отново да припомним, че днешните 
души са прераждания на древните египетски души. 
Но какво означава това, което е ставало тогава, за 
днешните души, след като те са го изживявали в 
своите египетски инкарнации? Всичко, което тога-
ва душата е изживявала между смъртта и новото 
раждане, сега отново се вплита в нея, то отново 
оживява в нашата Пета следатлантска епоха, която 
е един вид повторение на Третата следатлантска 
епоха. Днес отново излизат наяве онези идеи, 
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чиито зародиши откриваме в древните египетски 
души. Ето защо лесно е да се разбере, че онова, 
което хората постигат за себе си в условията на фи-
зическия свят, не е нищо повече, освен едно грубо 
усилване на интересите към физическия свят, кои-
то изпитваха душите още в древен Египет; само че 
днес хората потънаха още по-дълбоко в материята. 
Дори в мумифицирането на мъртвите ние можем да 
видим една от причините за това, което днес гос-
подствува като материалистичен възглед за света.

Нека да си представим една душа, живееща 
тогава като ученик на един древен посветен. Ду-
ховният поглед на един такъв ученик му даваше 
възможност за действително навлизане в Космоса. 
Това, как от Луната Озирис и Изис упражняваха 
своите действия, насочени към Земята, беше една 
непосредствена духовна опитност за египетския 
окултен ученик. Всичко беше протъкано от духо-
вно-божествени сили и Същества. И всичко това 
той приемаше в душата си. После той отново се 
преражда в Четвъртата и Петата епоха. През Пе-
тата епоха той отново изживява нещата, свързани 
с неговата египетска инкаранация. Те се връщат 
като един вид спомен. И какво става сега? Уче-
никът отправяше поглед нагоре към всичко онова, 
което живееше в звездния свят. И сега този поглед 
отново оживява във всяка една душа, родена през 
Петата следатлантска епоха. Човекът си припомня 
онова, което е виждал и чувал в Египетската епоха. 
Обаче той не може да го осмисли напълно, понеже 
междувременно то е придобило силна материална 
оцветка. Духовното съдържание вече не е тук; оба-
че възникват материално-механични отношения и 
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човекът започва да изгражда мисли под формата 
на материалистични спомени. Там, където по-рано 
виждаше божествени Същества, Изис и Озирис, 
сега там той вижда само някакви абстрактни сили, 
лишени от каквото и да е духовно съдържание. Това 
духовно съдържание, тези духовни отношения за-
стават пред него под формата на мисли. Всичко 
възниква отново, обаче в материална форма.

Нека да отнесем всичко това към една точно 
определена душа, която през Египетската епоха 
успя да надникне в големите космически зако-
номерности; нека да си представим, че сега пред 
нея отново възниква онова, което беше духовно 
виждано в Египет. Днес, в Петата следатлантска 
епоха, то отново възниква в тази душа, и тази душа 
е Коперник.

Коперниковата система на света се роди имен-
но по този начин: като един вид нагледен спомен 
за духовните изживявания в древен Египет. Така 
стоят нещата с Кеплеровата система на света. И 
двамата успяха да извлекат великите космически 
закони от своите спомени за изживяното от тях 
през Египетската епоха. Нека нагледно да си пред-
ставим как в душата оживява един далечен спомен, 
нека нагледно да си представим как мисловните 
разсъждения на един такъв дух всъщност идват от 
неговите духовни изживявания в древен Египет. И 
какво може да сподели с нас един такъв дух? Това, 
като че ли е погледнал в миналото към древната 
си египетска родина. И какво ни казва той? Ето 
какво: „Сега обаче, след като от няколко години 
първата утринна зора, от няколко месеца пълният 
ден, и накрая от няколко дни чистото Слънце из-
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гря за прекрасните съзерцания, вече нищо не може 
да ме спре; аз искам да се обгърна със свещения 
огън; аз искам да се присмея на чедата човешки 
с простата изповед, че отвличам златните съдове 
на египтяните, за да съградя от тях една шатра на 
моя Бог, далеч от границите на Египет”. Нима това 
не е един действителен спомен, отговарящ на ис-
тината? Тези думи принадлежат на самия Кеплер. 
Той казва и друго: „Старите спомени напират в 
моето сърце!” Колко чудно са преплетени нещата в 
хода на общочовешката еволюция. Каква светлина 
грейва от такива загадъчни, но и преизпълнени със 
смисъл думи, когато долавяме духовните връзки в 
тях. Едва тогава животът се възправя велик и мо-
щен пред нас, едва тогава хората се свързват в едно 
велико цяло, когато те разберат, че отделният човек 
е само едно индивидуално проявление на Духа в 
рамките на видимия физически свят.

Аз обаче обърнах внимание върху факта, че 
това, което възникна в наши дни като дарвинизъм, 
е едно материалистическо изкривяване на всичко 
онова, което египтяните представяха в животинска 
форма като Богове. Аз можах също и да посоча, 
че – когато правилно разбираме Парацелз – лесно 
бихме могли да установим как в неговото лечебно 
изкуство повторно оживява онова, което хората 
научаваха в храмовете на древен Египет. Нека да 
разгледаме един такъв дух, какъвто беше Пара-
целз. При него ние откриваме едно забележително 
изказване. Който се задълбочи в Парацелз, знае 
какъв висш дух живееше в него. И така, той вед-
нъж направи следното забележително изказване: 
Навсякъде той е научавал много неща, а най-мал-
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ко е научил в университета. Най-много е научил, 
пътувайки през различните страни, от народа и от 
старите предания.

Сега ние нямаме възможност дори само с при-
мери да посочим до каква дълбока степен големите 
истини все още не са забравени от нашия народ, ма-
кар и той да не ги разбира напълно; обаче Парацелз 
успя да си послужи с тях. Той често пъти казваше, 
че е открил една книга с дълбоки медицински ис-
тини. И коя книга посочваше той? – Библията! – И 
той имаше предвид не само Стария Завет, а главно 
Новия Завет. Ако правилно четем Библията, ние ще 
открием в нея това, което откри и Парацелз. И как-
во остана от медицината на Парацелз? Фактически 
тя е един древен спомен от египетските лечебни 
методи. Обаче поради това, че Парацелз прие тай-
ните на християнството, т.е. импулса от висшите 
светове, неговите произведения бяха проникнати 
от спиритуална мъдрост, или с други думи бяха 
християнизирани. Този е пътят към бъдещето. Ето 
какво би трябвало да сторят всички, които в наши 
дни искат да се измъкнат от пропадането в матери-
ята. При това съществува и възможност да не бъдат 
подценявани големите материални постижения от 
нашето време. Обаче има и тази възможност: в тях 
да се влеят духовните истини.

Който днес изучава това, което материалната 
наука предлага, който навлиза и се задълбочава в 
материалната наука, без да се поддава на леност 
и удобство, той – като последовател на Духовната 
наука – постъпва много добре. От материалис-
тично настроените изследователи може да се на-
учи много. Ние можем да изпълним онова, което 
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намираме там, с чистия Дух, който извличаме от 
Духовната наука. И когато протъчем с духовните 
истини всичко около себе си, тогава ние стигаме до 
правилно разбраното християнство. Когато хората 
определят Духовната наука като някакъв фантас-
тичен светоглед, това не е нещо друго, освен едно 
оклеветяване. Тя може да стои здраво и сигурно в 
условията на реалния свят. И ако хората биха поис-
кали да се задълбочат в едно схематично предста-
вяне на висшите светове, това би означавало само 
една първа стъпка по пътя на Духовната наука. Не е 
толкова важно последователят на Духовната наука 
да познава фактите и да помни наизуст духовно-на-
учните понятия. Това не е толкова важно. Важното 
е друго: Ученията и възгледите за висшите светове 
да станат плодотворни в човека и истинската Духо-
вната наука да навлезе навсякъде в ежедневието.

Не е толкова важно да се проповядва „все-
общата братска любов”. Най-добре е за нея да се 
говори възможно най-малко. Да си служим с тази 
фраза е същото, ако се обърнем към една печка с 
думите: „Мила печко, твоята задача е да стоплиш 
стаята. Изпълни твоята задача!” Така изглеждат не-
щата с всички онези учения, които си служат с по-
добни фрази. Решаващи са средствата. Печката си 
остава студена, ако аз само й нареждам, че трябва 
да стопли стаята. Тя започва да излъчва топлина, 
само ако я напълня с гориво и го запаля. Човекът 
също остава студен, ако само бива увещаван. И кое 
е горивото за съвременния човек? Горивото за съ-
временния човек, това са отделните факти на духо-
вните учения. Не бива да свикваме с удобството на 
фрази като „всеобщо братство”. На хората трябва 
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да се даде „гориво” за техния вътрешен живот. 
Тогава братството идва от само себе си. Както 
растенията обръщат своите цветове към Слънцето, 
така и всички ние трябва да обърнем поглед към 
Слънцето на духовния живот.

Важно е да приемете тези неща, в които сме 
вникнали, не само като теоретични учения, а по 
такъв начин, че те да станат сила в нашите души. 
За всеки от нас те могат да се превърнат в импулси 
за действие във всяка една практическа област на 
живота. Хората, които днес гледат на Духовната 
наука с известна насмешка, се чувствуват високо 
издигнати над нейните „фантастични твърдения”. 
В нея те намират само „недоказуеми твърдения” и 
настояват, че трябва да се придържаме единствено 
към фактите. Ако чрез заниманията си с тази наука 
последователят на Духовната наука не е станал до-
статъчно силен, лесно би се получило така, че той 
да се разколебае в своята енергия и в своята сигур-
ност, когато вижда как именно онези, които следва 
да разбират Духовната наука, изобщо не са в състо-
яние да проумеят нейните основни истини.

Колко лекомислено се отнася нашето време 
към всичко онова, което египтяните наричаха свои 
„Богове”. „Безсмислени абстракции!” – заявяват 
днешните хора. Обаче съвременният човек е много 
по-суеверен. Той е зависим от съвсем други Богове, 
които счита за авторитети. И тъкмо защото не коле-
ничи пред тях, той не забелязва своето суеверие.

Скъпи мои приятели, след като отново сме се 
събрали тук, нека да припомня: Когато скоро ще 
се разделим, ние трябва да отнесем със себе си 
не само определен сбор от истини; ние трябва да 
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отнесем със себе си едно общо впечатление, едно 
общо усещане, което най-точно изразява формата, 
под която последователят на Духовната наука ще 
разпознае своя основен волев импулс – а именно, 
че той трябва да внесе Духовната наука в живота и 
че не бива да бъде отклоняван от нищо в това свое 
намерение.

Нека да си представим следната ситуация. 
Днес често чуваме: „Ах, тези търсители на Духа! 
Те се събират в своите ложи и там си говорят за 
всевъзможни фантазии. Но човек, намиращ се на 
висотата на днешното време, не може да се за-
нимава с такива неща”. Днес последователите на 
Духовната наука често пъти изглеждат като една 
презирана класа от необразовани хора. Трябва ли 
това да ни прави малодушни? Не!

Ние искаме да поставим един образ пред ду-
шата си и да пробудим чувствата, свързани с него. 
Нека да си припомним нещо подобно от миналите 
времена; нека да си припомним как в древния Рим 
се случи нещо напълно подобно. Ние виждаме как 
в древния Рим първоначалното християнство се 
разпространи всред една презирана класа от хора. 
Днес ние с разбираемо вълнение отправяме поглед 
към Колизеума, издигнат от имперският Рим. Обаче 
ние можем да отправим поглед също и към хората, 
които тогава си въобразяваха, че стоят на висотата 
на епохата, като в същото време те заемаха своите 
места в цирковете, наблюдавайки как християните 
бяха изгаряни на арената, а после запаленият тамян 
пречеше на миризмата на изгорените трупове да се 
носи из въздуха.

И нека сега още веднъж да погледнем към ре-

15. Египетски митове и мистерии
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дицата на презрените. Те живееха в катакомбите, в 
подземните галерии. Там трябваше да се промъква 
и току-що роденото християнство. Там долу първи-
те християни издигаха олтари върху гробовете на 
техните мъртви. Там долу те имаха техните чудни 
символи, техните светилища. Какво необикновено 
вълнение ни обхваща, когато днес минаваме през 
катакомбите, през подземията на презирания Рим. 
Християните добре знаеха какво им предстои. Кол-
ко презирани бяха първите зародиши на Христовия 
Импулс, покълващи долу в подземните катакомби! 
И какво остана от имперския Рим? Той изчезна от 
лицето на Земята! Обаче това, което беше скрито в 
катакомбите, превзе целия свят.

Нека днес тези, които искат да превърнат 
себе си в носители на един духовен мироглед, да 
постигнат сигурността на първите християни. По-
следователите на Духовната наука могат да бъдат 
и презирани от днешните учени, обаче нека те зна-
ят, че работят именно за това, което ще разцъфти 
и преуспее в бъдещето. Нека те да се научат и да 
понасят всички зложелателства от страна на съ-
временния свят. Ние работим за бъдещето. Нека в 
скромност и вътрешна сигурност, без възгордява-
не, да пробудим в себе си необходимата сила срещу 
неразбирането на нашето време.

Ето с такива чувства нека да съхраним в себе 
си това, което премина през нашите души и да го 
отнесем навън като сила, и братски да продължим 
нашата обща работа в света.


