
Рудолф Щайнер

Лечебно-педагогически курс 



Антропософското Издателство
„Даскалов”

създадено на 24.12.1991 е оторизирано от Rudolf 
Steiner - Nachlassverwaltung, Дорнах, Швейцария да 
издава съчиненията на Рудолф Щайнер в техните 
български преводи. Неговата цел е да запознае бъл-
гарския читател с 

антропософията
на д-р Рудолф Щайнер

* * *

Патронът на Издателството
Димо Р. Даскалов, 1907-1989

член на Антропософското Общество в Дорнах,  
посвети своя земен живот на това да проправи

пътя на антропософията в България.

* * *

Този лекционен курс 
дава основите и изходната точка за цялата  

антропософски ориентирана лечебна педагогика,  
която е претърпяла значително развитие в много  

от страните на цивилизования свят.



Рудолф Щайнер

Лечебно-педагогически 
курс

Дванадесет лекции,  
изнесени в Дорнах  

от 25. Юни до 7. Юли 1924 
пред лекари и лечебни педагози

Превод от немски
Росица Левашка 

Димитър Левашки

2010
Антропософско Издателство

„Даскалов”
Стара Загора



немска
първо издание

Всички права върху българското издание на тази книга 
са запазени от Антропософско Издателство "Даскалов"
© Антропософско Издателство "Даскалов", Стара Загора, 2010

Rudolf Steiner 

Heilpädagogischer Kursus

Verlag der Rudolf Steiner - Nachlassverwaltung   
Dornach, Schweiz 1967

Издаването на този превод става с разрешението 
на Rudolf Steiner - Nachlassverwaltung, Швейцария, 

разполагащ с авторските права на оригиналното 
произведение: Rudolf Steiner  

"Heilpädagogischer Kursus", GA 317



СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 25. Юни 1924 ........................11
За възпитанието на деца с изоставащо развитие е необ-
ходимо познание на възпитателната практика със здрави 
деца. Как да разглеждаме симптомите и субстанционал-
ната същност на боледуването. Същинските духовно-ду-
шевни сили и тяхното отношение към наследствеността. 
Синтетическите процеси в нервно-сетивната система и 
аналитическите процеси във веществообменната система. 
Новото изграждане на човешкия организъм след седмата 
година. Действието на индивидуалността. Поява на тре-
тото тяло: земната зрялост. Значението на водната, газооб-
разна и топлинна част на организма.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 26. Юни 1924  ......................................28
Повърхностният духовен живот като симтомокомплекс 
води до заблуждение: примерът с речта на криминалния 
психолог Вулфен. Синтетическата дейност на мисленето 
се проявява в повърхностния душевен живот. В основата 
на волевите действия лежат аналитическите процеси. Ми-
ровият етер като носител на живите мисли. Възникване на 
нелепите мисли. Отношението на възпитателя към живите 
мисли. Педагогически закон: на една или друга съставна 
част на детето действува следващата по-висша съставна 
част на възпитателя. Какво да правим при слабост на во-
лята. Особености на инкарнацията при недостатъчно поз-
наване на човешкия организъм. Моралност, отговорност, 
съвест, решителност и тяхното значение за възпитателя.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 27. Юни 1924  ......................................53
Непосредственото отношение на Аза към физическото. 
Косвеното отношение на астралното тяло към струящата 
светлина, към химизма, към всеобщия миров живот. Вът-
решната физикална същност на окото. Азът и астралното 
тяло, неспособни да навлизат в органите, водят до епилеп-



сия. Лечение на епилепсията с оглед познаването на този 
факт. Органът като правилно или неправилно включена 
мисъл. Несигурната воля в началото на инкарнацията; 
придобиване на моралност. Моралният дефект: остатъчни 
симптоми. Причини за моралната слепота. Клептомания-
та: причини и преобразяване.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 28. Юни 1924 ...............................78
Обсъждане на кармата. Възпитанието в ембрионалния пе-
риод – това е възпитание на майката. Причини за епилеп-
тичното (епилептоидното) разстройство. Т.н. истерично 
умопомрачение в детска възраст: свръхчувствителност, 
болка, силен вътрешен живот, страх, депресивни чувст-
ва, душевна ранимост, изпотяване. Душевна конституция 
и нагласа на възпитателя. Лечебно въздействие на шока и 
променливото темпо на работа. Терапия при себенеувере-
ните деца. За възпитателя: Да се ръководи не от предписа-
ния, а от съзнателно изживяване на вътрешната същност 
на всяко дете.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 30. Юни 1924  ........................................97
Двете противоположни тенденции, засягащи съставните 
части на човешкото същество. По-късната параноя и сла-
бата веществообмяна при бедния на сяра белтък; прека-
лено силната абсорбция и променливите впечатления при 
богатия на сяра белтък. Степен на наситеност със сяра 
и желязо; последиците в двата случая. Многообразие на 
понятия и форми и развитие на съответните чувства. Рит-
мичното повторение като елемент на терапията. Лечение 
на деца, склонни към натрапливи представи. Диета. Лече-
ние на децата, трудно и лесно включващи се в двигателна-
та система.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 1. Юли 1924 .....................................116
Представяне на едно деветгодишно момче. Точната анам-
неза: характеричситка на развитието и телостроежа; съот-
ношения между "горния" и "долния" човек от гледна точка 



на формообразуването. Образуване на главата: предна и 
задна част. Причини и последици от слабото овладяване 
на долните процеси. Обсъждане на профилактичната и 
непосредствената терапия. Пример за лечение на хидро-
цефалия. Причини за боледуване на въпросното дете и 
тяхното обсъждане. Терапия: отслабване на ригидността и 
отслабване на дисхармонията чрез лечебна евритмия, ле-
чебно-педагогически и медикаментозни средства. Хумор, 
подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически 
предпоставки от страна на възпитателя.

СЕДМА  ЛЕКЦИЯ, 2. Юли 1924  ...................................134
Психическата поредица от факти в предходния случай. 
Следващо представяне на болно дете на възраст 6 годи-
ни и 9 месеца. Етерното тяло силно приспособено към 
"тялото-модел"; връзката мозък-храносмилателен апарат. 
Терапия: лечебна евритмия и говорни упражнения. Дете с 
левостранни гърчове, последвани от левостранна пареза; 
несъвършено изградения модел; значение на храносми-
лателните процеси. Подробно обсъждане на терапията и 
качествата на лечебния педагог.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 3. Юли 1924  ......................................152
Представяне на болни деца. Хидроцефалия: анамнеза, 
съхраняване на ембрионалната организация, наследстве-
ни влияния от страна на майката и бащата. Надмощие на 
детски жизнени състояния в по-късни възрастови перио-
ди. Едно момче с клептомания. Представяне на сулфурис-
тично дете: анамнеза, отношение майка-дете, значение на 
преболедуването от дребна шарка на три години и полови-
на; необходимост от наблюдение на сънищния живот.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 5. Юли 1924  ...................................165
Причина за клептомания при едно 12-годишно дете, те-
рапия чрез педагогически въздействия от страна на въз-
питателя: Доверие към възпитателя. Ранно разпознаване 
на детската склонност към клептомания. Интензивно про-



веждана лечебна евритмия, медикаментозно лечение, сво-
еврменно обсъждане на постъпките – Терапия при едно 
сулфуристично дете (8. лекция); хидротерапевтични про-
цедури; пречупване на характера и неговото значение. Не-
обходимата връзка между възпитателя и гения на езика.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 5. Юли 1924 ....................................186
Обсъждане на случай със забавено душевно развитие. При-
чината се търси в отказа на двигателно-веществообменна-
та система да приеме силите, живеещи в организацията на 
главата; педагогическа терапия. – Случай с епилепсия при 
15-годишен пациент – Случай с момче, разполагащо със 
слабо астрално тяло; психотравмиращо събитие през 3-4 
годишна възраст – Общовалидни правила за възпитателя: 
езотероческа смелост, преклонение пред малкото дете, 
преодоляване на пречките. За албиносите, хороскопа, ас-
цендента.

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 6. Юли 1924 .......................207
Терапия при десетгодишно момиче със загуба на паметта, 
свързана с отоци в областта на носа и гърлото като отра-
жение на прекалено силната дейност на етерното тяло в 
долния организъм: предизвикаване на силни впечатления, 
ритмични повторения, медикаментозно лечение и лечебна 
евритмия – Пациентът, който вижда всичко в цветове: той 
не може да слезе във външния свят и живее в астралното 
тяло – Въздействието на звездите в хороскопа на албиноса 
– Учението за метаморфозата; кръгът и центърът – Лауен-
щайн и духовната история на Йена.

ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 7. Юли 1924 .......................226
Задълбочаване на Валдорфската педагогика при т.н. абнор-
мни деца. Лечение и възпитание. Духовните формиращи 
сили на майчиното мляко. Растенията и тяхното отноше-
ние към човека. Болест и животинско царство; осмисляне 
на тези съотношения чрез самовъзпитание. Духовно раз-
витие и реалностите на живота. Субстанционално-антро-



пософското като реалност и като основа на Антропософс-
кото общество и на Гьотеанума.

РИСУНКИ, направени на дъската по време на лечебно-пе-
дагогическия курс на Рудолф Щайнер  ..........................241

РУДОЛФ ЩАЙНЕР – биографични данни и творчество 
  ..........................................................................................255





11

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 25. Юни 1924

И така, скъпи мои приятели,  вече имаме значите-
лен брой деца, които следва да бъдат възпитавани 
с оглед на тяхното изоставащо развитие, и съот-
ветно, доколкото е възможно, да бъдат излекувани. 
Една част от тези деца се намират тук, в Клинично-
Терапевтичния Институт, а друга част от тях са в 
Лауенщайн. Ние ще направим така, че това, което 
обсъждаме тук, да бъде приложено практически 
във възможно най-кратки срокове. Благодарение на 
това, че г-жа д-р Вегман ни разреши да се занима-
ем с настанените тук деца, ние ще можем непос-
редствено да разгледаме няколко случая.

Най-напред аз бих искал да кажа нещо за сама-
та същност на тези деца. Естествено, всеки, който 
иска да възпитава деца, изоставащи в своето разви-
тие, трябва да има едно наистина дълбоко позна-
ние за практическото възпитание на здравите деца. 
Всеки, който иска да възпитава изоставащи деца, 
би трябвало да се стреми към такова познание. За-
щото трябва да сме напълно наясно: всичко онова, 
което може да се прояви при изоставащите деца, 
при болните деца, може да бъде забелязано също и 
в така наречения нормален душевен живот, макар 
и под едва загатната форма. Може да се каже, че 
във всеки човек, някъде в едно ъгълче на душевния 
му живот се намира така наречената анормалност. 
Това са неща, примерно, като една лека ускореност 
на мислите или една неспособност да се вмъкват 
необходимите паузи между отделните думи, така 
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че слушателят или препуска след думите, или може 
да си направи една малка разходка между две из-
речения; при повечето хора са възможни – макар 
и едва забележими – и ред други нередности както 
в областта на волята, така и в областта на чувст-
вата. По-късно ние ще говорим още по-подробно 
за подобни нередности, понеже те ще послужат 
като насочващи признаци за този, който иска да 
подходи като възпитател и лечител спрямо по-се-
риозните отклонения. В тези неща човек трябва да 
изучи симптоматиката, също както при болестните 
случаи лекарят говори за отделните симптоми, по 
които разпознава болестта, или за отделните сим-
птомокомплекси, с чиято помощ обхваща цялата 
болестна картина, обаче никога не смесва симпто-
мокомплексите с онова, което е субстанциалното 
съдържание на болестта.

Така това, което забелязваме в душевния жи-
вот на децата с изоставащо развитие, не бива да се 
приема за нищо друго, освен за симптоми. Всъщ-
ност, така наречената психография не е нищо дру-
го, освен симптомология. И ако днес психиатрията 
не прави нищо друго, освен да описва абнормните 
душевни явления в областта на мислите, чувства-
та и волята, това само означава, че е постигнала 
известен напредък в точното описание на симп-
томокомплексите, без да надхвърля рамките на 
психографията, оставайки абсолютно неспособна 
да проникне в същността на заболяванията. А тя 
трябва да прониква именно там, в същността на 
боледуването. И нека тук да се спрем на една пред-
става, която може да е от полза, така че Ви моля да 
заострите Вашето внимание върху нея. 
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Да си представим, че тук (Рис. 1) имаме физи-
ческото тяло на човека така, както то се проявява 
пред нас при растежа на малкото дете. Тогава ние 
имаме в известна степен един душевен живот, кой-
то произлиза от това физическо тяло. Този душевен 
живот, който застава пред нас като проявление на 
детската душа, може да бъде нормален или абнор-
мен.

Всъщност, ние нямаме никакво право да го-
ворим за нормалност или абнормност на детския 
душевен живот или изобщо за човешкия душевен 
живот, доколкото се ръководим от общоприетата 
представа за „нормалност”. В този случай няма ни-
какъв друг критерий, освен обичайните становища 
на едно общество, съставено от филистери. И ако 
това общество приема дадено нещо за смислено 
или разумно, тогава всичко, което според възгледи-
те на тези филистери не се покрива с представите 
им за „нормален” душевен живот, се определя от 
тях именно като „абнормен” душевен живот. Друг 
критерий не съществува. Ето защо често пъти се 
получават извънредно конфузни ситуации, когато 
констатираме дадена абнормност и започваме да 
правим всичко възможно, за да я отстраним, докато 
всъщност лишаваме човека от частица гениалност. 
С подобна преценка не може да се направи много, и 
първото, което ние трябва да постигнем, е, че като 
лекари и възпитатели следва да отклоняваме таки-
ва умозаключения, които произтичат от предразсъ-
дъка: това или онова е разумно и правилно, защото 
е в съгласие с общоприетите навици на мисленето. 
Тъкмо в тази област като насъщна необходимост 
се явява това, да не се допуска никаква критика, а 
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нещата да се разглеждат в техния чист вид. Защото 
какво всъщност представлява човекът?

Нека сега напълно да се абстрахираме от този 
душевен живот, който и без друго протича пред 
очите ни, и в който понякога са намесени крайно 
съмнителни възпитатели, да се абстрахираме от 
този душевен живот и тогава зад телесната част на 
човека ние ще открием една друга духовно-душев-
на част, един духовно-душевен елемент, който се 
спуска от духовните светове в периода между зача-
тието и раждането. Този душевен живот не е иден-
тичен с това, което се спуска от духовно-душевните 
светове, а представлява един друг душевен живот, 
който засега остава невидим за земното съзнание. 
Нека схематично да го представя по следния начин 
(Рис. 1, жълто). Целият този душевен живот, който 
се спуска отгоре, сега завладява човешкото тяло, 
което поколения наред е било изграждано според 
наследствените принципи. Следователно, ако този 
душевен живот е от такова естество, че да предиз-
вика появата на един болен черен дроб, ако той об-
хване субстанцията на черния дроб и според зако-
ните на наследствеността навлезе във физическото 
и етерното тяло, причинявайки различни болестни 
усещания, тогава ние сме изправени именно пред 
едно или друго заболяване. По същия начин всеки 
друг орган, всяка друга система от органи, могат 
да бъдат неправилно включени в това, което слиза 
от душевно-духовния Космос. И едва когато това 
свързване е налице, свързването между това, кое-
то слиза и това, което човек унаследява в своя ду-
шевно-телесен организъм, именно тогава възниква 
– по-скоро като един вид отражение – онова, което 
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е нашият душевен живот и което ние обикновено 
наблюдаваме като мислене, чувства и воля (виоле-
тово). Изобщо този вид мислене, чувства и воля са 
само отражения, огледални образи, и след като зас-
пим, те веднага се заличават. Същинският душевен 
живот протича зад тях, преминава през повтарящи-
те се земни животи и се отпечатва в телесната ор-
ганизация. И как той се отпечатва там?

Нека най-напред да разгледаме човека в негова-
та троичност: нервната система, ритмичната систе-
ма и системата веществообмен-крайници. Виждате 
ли, нервно-сетивната система, както обикновено си 
я представяме, за тази нервно-сетивна система ние 
си мислим, че тя е локализирана най-вече в област-
та на главата; говорим ли за нервно-сетивна систе-
ма, ние имаме предвид системата – глава; и това е 
още по-вярно, когато става дума за детето, защото 
при него градивната част на нервно-сетивната сис-
тема излиза тъкмо от главата и после обхваща це-
лия организъм. Тази система, тази нервно-сетивна 
система, е локализирана в главата. Тя представлява 
една синтетична система. 

Да, тя е синтетична. И какво имам предвид? Тя 
обединява всички дейности на организма. Виждате 
ли, всъщност в главата по определен начин се съ-
държа целият човек. Когато говорим за дейността 
на черния дроб, и фактически трябва да говорим 
само за дейност на черния дроб – това, което аз 
виждам като черен дроб, е фиксираният чернод-
робен процес –, тогава тази чернодробна дейност, 
естествено, е съсредоточена изцяло в долната част 
на човешкото тяло. На всяка такава съвкупност от 
функции съответствува определена дейност в чо-
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вешката глава. Ако представя тези неща схематич-
но, получава се следното (Рис. 2): Ето тук е чер-
нодробната дейност. На тази чернодробна дейност 
съответствува някаква дейност в човешката глава 
или в мозъка. Тук в долната част на тялото черният 
дроб е относително добре обособен от другите ор-
гани, от бъбреците, стомаха и така нататък. В мозъ-
ка всичко прелива едно в друго, там чернодробната 
дейност се слива с другите дейности, така че глава-
та се явява като един голям обединител на всичко, 
което става в организма. Чрез тази синтетична дей-
ност се осъществява един разпаден процес. Субс-
танциалното отпада. 

Точно както в главата имаме един синтетичен 
процес, така в целия останал организъм, особено в 
двигателно-веществообменната система, ние има-
ме един аналитичен процес. Тук всичко е разделе-
но, тук, за разлика от главата, всичко е разделено. 
Ако в главата бъбречната дейност протича заедно 
с чревната дейност, напротив, в останалия орга-
низъм всичко е разделено, така че ако продължим 
по-нататък схематичното представяне, примерно 
на чернодробната дейност или на стомашната дей-
ност, ние бихме могли да кажем, че там те са ясно 
разграничени една от друга; в главата те протичат 
заедно, там всичко се слива в едно цяло, всичко се 
синтезира. И това сливане – съпроводено в също-
то време от едно непрекъснато отпадане на субс-
танции, като че ли дъждът се излива от облаците 
– тази синтезираща дейност на главата лежи в ос-
новата на всяка една мисловна дейност. За да може 
човекът да мисли, за да се прояви и за да осъщест-
ви едно или друго действие, това което идва от ду-
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ховно-душевния свят трябва да съхрани обединя-
ващата си функция в посока към главата, чрез ко-
ето настъпва едно синтетично разчленение на нас-
ледствената субстанция. Благодарение на това, в 
синтетично разчленената наследствена субстанция 
може да се види едно огледало. Следователно, Вие 
имате следното: ако при слизането на духовно-ду-
шевните сили главата смогне да организира своята 
синтезираща функция, тогава главата се превръща 
в огледало и там вътре се отразява външният свят и 
това дава мисленето, което ние обикновено наблю-
даваме. Следователно, ние трябва да различаваме 
две мисловни функции: тази, която лежи зад възп-
риемаемия свят, която изгражда мозъка – тя е нещо 
трайно – и другата мисловна функция, в която няма 
нищо реално, тя е само едно отражение, което при 
заспиване веднага угасва, а когато не размишлява-
ме – веднага изчезва. 

Друга част от това, което слиза от духовно-
душевния свят, изгражда аналитично системата 
веществообмен-крайници, изгражда органите, ко-
ито се обособяват и имат ясно разграничаващи се 
контури. Ако разглеждаме цялото тяло с неговите 
отчетливо разграничени контури, ние ще откри-
ем там черния дроб, белите дробове, бъбреците и 
така нататък, с които е свързана системата вещес-
твообмен-крайници; там не откриваме ритмичната 
система; всичко, което е изпълнено с физическа 
субстанция, принадлежи към системата вещест-
вообмен-крайници, също и това, което откриваме 
в мозъка, е веществообмяна. И така, това, което в 
лицето на аналитично изградените органи, лежи в 
основата на целия волеви живот на човека, както 

2. Лечебно-педагогически курс
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синтетичната дейност лежи в основата на мислене-
то. Следователно, всичко онова, което представля-
ват органите, лежи в основата на волевия живот. 

Сега нека се спрем на следното: Да си предс-
тавим един вече възрастен човек. Какво се е слу-
чило с този доста напреднал в годините възрастен 
човек, докато е живял на Земята? Вероятно на 7 го-
дини той е получил вторите си зъби, на 14 години 
е достигнал полова зрялост, а на 21 години е съу-
мял да консолидира своя душевен живот. Сега, ако 
изобщо искаме да стигнем до някакво разбиране за 
детското развитие, ние много точно трябва да раз-
личаваме тялото, което човек носи след като е пре-
минал през смяната на зъбите, от тялото, което има 
едно дете преди да е сменило своите зъби. Онова, 
за което ще приведем особено фрапиращи случки, 
се случва непрекъснато. Тялото се обновява еже-
годно. Ние непрекъснато отхвърляме навън част от 
нашето тяло; има един непрекъснат центробежен 
поток, насочен навън. И това довежда дотам, че 
фактически на всеки 7 години тялото напълно се 
обновява. 

Виждате ли, това обновяване е изключително 
важно особено в периода, когато детето сменя зъ-
бите си, т.е. около 7-та година. Защо? Работата е 
там, че тялото, което човек носи от своето ражда-
не до смяната на зъбите е, така да се каже, само 
един модел, който сме приели външно, от нашите 
родители; то съдържа наследствените сили, то е из-
градено и с помощта на нашите предшественици. 
И сега ние го отхвърляме, в продължение на пър-
вите 7 години ние отхвърляме това тяло. И какво 
се получава? Възниква едно съвършено ново тяло; 
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онова, което човек носи след смяната на зъбите, то 
вече не се изгражда чрез наследствените фактори, 
а се изгражда единствено от слизащите духовно-
душевни сили, така че субстанциално човек носи 
своето унаследено тяло само до смяната на зъбите, 
и докато го отхвърля, той гради ново тяло, черпей-
ки от своята индивидуалност. Всъщност ние имаме 
нашето собствено тяло едва след смяната на зъби-
те. Само че ние използваме унаследеното тяло като 
модел и в зависимост от това дали духовно-душев-
ният ни живот е силен и слаб, духовно-душевните 
сили ще се справят по-лесно, по-индивидуално с 
унаследената форма, или превес ще вземе унасле-
дената форма, така че второто тяло също ще бъде 
формирано от родителите, които навремето са фор-
мирали първото тяло. 

Следователно, тъкмо при детето ние трябва 
да правим разлика между наследеното тяло и това, 
което идва като негова последица, за да се прояви 
по-късно в индивидуалното тяло. То се изгражда 
постепенно и едва това индивидуално тяло можем 
да определим като същинско тяло на човешката 
личност. И сега, във възрастта между 7 и 14 години 
се разгръща най-тежката работа, на която е способ-
на човешката индивидуалност: тя или преодолява 
наследствените сили и тогава човек забелязва, как 
преминавайки през смяната на зъбите, той се осво-
бождава от наследствените сили, или – като възпи-
татели ние можем да видим това съвсем ясно и не 
бива да го изпускаме от погледа си – как индиви-
дуалността изцяло попада под властта на наследст-
вените сили, под властта на това, което се съдържа 
в модела. Тогава наследствената прилика с родите-
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лите продължава и след 7-та година. Това зависи 
от индивидуалността, а не от наследствените сили. 
Ако съм художник и някой ми предложи нещо за 
копиране, а аз го променя основно, тогава едва ли 
бихме могли да твърдим, че моята картина е създа-
дена от нейния поръчител. По същия начин не бих-
ме могли да твърдим, че това, което носим в себе 
си след 7-та година е нещо, което сме получили по 
наследство. – Нека да вникнем в този факт, така да 
се каже, от духовна гледна точка и да имаме предс-
тава до каква степен може да действува човешката 
индивидуалност. 

И така, човекът напредва в своето развитие 
между 7-та и 14-та година, и през този възрастов 
период неговата индивидуалност се проявява по 
възможно най-силен начин. През този период той е 
относително затворен спрямо външния свят. Тъкмо 
през това време настъпва възможност за едно уди-
вително разгръщане на индивидуалните сили. И по-
късно, ако това развитие би продължило, ако човек 
би пренесъл единствено него в по-късния си живот, 
тогава той би се превърнал в едно ужасно невъзп-
риемчиво същество, би останал напълно безчувст-
вен спрямо външния свят. Но през този период той 
вече изгражда своето трето тяло, което възниква с 
достигането на половата зрялост. То също се фор-
мира според силите, действуващи в Земното обкръ-
жение. Това, което възниква като отношение между 
половете, още не е всичко; надценяването в това 
отношение е само една последица от нашите ма-
териалистични възгледи. Фактически всички отно-
шения към външния свят, проявяващи се с настъп-
ването на половата зрялост, са аналогични. Всъщ-
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ност, редно е да се говори за земна зрялост, а не за 
полова зрялост и под земна зрялост би трябвало да 
се разбира зрелостта на сетивата, зрелостта на ди-
шането и само една от всички тях би била половата 
зрялост. Такива са фактите в действителност. Сега 
човек достига земна зрялост, сега той отново при-
ема в себе си чуждите елементи, става способен да 
не бъде безразличен към своето обкръжение. Пре-
ди това той не се е впечатлявал от другия пол, както 
и от останалото външно обкръжение. Ето как човек 
изгражда своето трето тяло, което действува до на-
чалото на 20-та година. 

Това, което слиза от духовния свят намира 
своя завършек чрез смяната на зъбите; то е било в 
сила през първите 7 години до смяната на зъбите 
и после до 20-та година, когато вече формиране-
то на вътрешните органи е приключило и човекът 
е постигнал индивидуална и земна зрялост. И ако 
сега настъпи някаква абнормност в душевния жи-
вот, която съответно се отразява и в органите, това 
е обусловено от цялото досегашно развитие. Кога-
то обаче след 21-та година се появи някаква абнор-
мност в черния дроб или в друг орган, този орган 
вече е станал толкова самостоятелен и обособен, 
че душевният елемент на волята може да остане 
напълно независим. И тази независимост е толко-
ва по-малка, колкото по-назад отиваме в детското 
развитие. При възрастния човек, тъй като органите 
имат вече определена насоченост, душевният жи-
вот е относително самостоятелен, и заболяването 
на един или друг орган не се отразява така силно 
върху душевния живот и то може да бъде лекувано 
именно като заболяване на съответния орган. При 
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детето въздействията са все още взаимно свързани; 
един болен орган се отразява навътре чак до сфера-
та на душевния живот. 

Виждате ли, днешните болести, които се ди-
агностицират в нашата съвременна патология, 
са само по-грубите болести. По-фините болести 
всъщност са недостъпни за хистологията, те се ко-
ренят в течните части, които изпълват даден орган, 
например черен дроб, те се коренят в движението 
на течностите или дори в подвижността на газо-
образния елемент, който изпълва черния дроб. От 
съществено значение за душевния живот е дори 
топлинното състояние на даден орган. 

Следователно, ако става дума за някакъв де-
фект на волята в детския организъм, преди всичко 
трябва да попитаме: С кой орган, с каква органна 
патология, с какво заболяване на органа е свързан 
един такъв дефект на волята? – Този е по-важният 
въпрос. 

Дефектът в мисленето не е от толкова голяма 
важност. Повечето отклонения в здравето, всъщ-
ност са дефекти на волята; защото ако имате дефект 
в мисленето, Вие трябва внимателно да проверите 
доколко дефектът в мисленето не е всъщност де-
фект на волята. И ако, примерно, Вие мислите пре-
калено бързо или прекалено бавно, Вашите мисли 
могат да са съвършено правилни, обаче работата е 
там, че волята, която се намесва в мисленето, има 
някакъв дефект. Трябва да се види до каква степен 
волята прониква навътре в мисленето. Фактически 
Вие можете да констатирате един дефект в мисле-
нето само тогава, когато известни деформации в 
мислите или сетивни измами се проявяват незави-
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симо от волята. Или ако вземем натрапливите пред-
стави: те също произлизат от смущения във воля-
та. Преди всичко, ние трябва да насочваме нашето 
внимание към това, дали сме изправени пред един 
дефект на волята, или пред един дефект в мислене-
то. В повечето случаи дефектите в мисленето се от-
насят предимно към областта на специализираното 
лечение, докато в повечето случаи с дефектите на 
волята се сблъскваме при възпитанието на изоста-
ващите деца. 

Но помислете си само, как цялостното същес-
тво на човека участвува в неговото развитие. Ако 
вземем само първите седем години от живота, ние 
ще си имаме работа главно с наследствените дефек-
ти. Обаче ние не бива да разглеждаме един такъв 
наследствен дефект по онзи ужасяващ начин, който 
е присъщ на съвременната наука; защото в тези слу-
чаи ние се изправяме пред определена кармическа 
необходимост, а не пред някаква случайност. Пора-
ди своето неведение самите ние си избираме такова 
тяло в редицата на поколенията, чиито дефекти са 
заложени още в духовния свят. Следователно там, 
където има дефектни наследствени сили, там още 
преди зачатието е съществувало определено незна-
ние за човешката организация. Или с други думи: 
още преди да слезем на Земята ние трябва да поз-
наваме човешкия организъм съвсем точно; в про-
тивен случай ние ще го преобразуваме неправилно 
и изобщо няма да навлезем както трябва в нашите 
първи 7 години. И това знание, което човек усвоя-
ва относно вътрешната организация между смърт-
та и новото раждане, е несъизмеримо с оскъдните 
трохи от знание, до които днешната физиология 
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и хистология се добират във външния свят. Обаче 
знанието, което ние имаме там и което после потъ-
ва в тялото и в резултат на това бива забравено, то 
не се обръща чрез сетивата към външния свят. Това 
знание, то е нещо неизмеримо голямо. Обаче ние 
го повреждаме, ако в земния живот не проявяваме 
никакъв интерес към нашето обкръжение, или ако 
нещо възпрепятства този интерес. Представете си, 
че през някоя цивилизационна епоха хората биват 
затворени в някакви помещения, държани там от 
сутрин до вечер, така че да не могат да проявяват 
никакъв интерес към външния свят. Какви са после-
диците от това? Тази цивилизация изолира човека, 
тя издига стена между човешкото познание и вън-
шния свят. И ако един човек премине през смъртта 
с една такава изолираност и внесе в духовния свят 
липса на познание за човешката организация, тога-
ва след време един такъв човек ще слезе на Земя-
та с много по-малко знание, отколкото онзи, чийто 
поглед е бил отворен за външния свят. 

Има и една друга тайна: Ето, Вие се движите 
по света. И сега Вие вярвате, примерно, че движей-
ки се в една или друга посока, това е нещо незна-
чително. За обикновеното съзнание то може и да е 
незначително, обаче то съвсем не е незначително 
за онази сфера на обикновеното съзнание, където 
се гради подсъзнанието. Защото ако Вие вървите 
през света дори и само един ден и сте го наблюда-
вали внимателно, това е вече една важна предпос-
тавка за опознаване на вътрешния свят на човека. 
Външният свят в земния живот – това е духовният 
вътрешен свят в извънземния живот. Ние допълни-
телно ще говорим за въздействията на нашата ци-
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вилизация и защо, като резултат от тях, се раждат 
толкова много непълноценни деца. Онези хора, ко-
ито днес живеят изолирано от света, един ден ще 
слязат отново на Земята, пренасяйки своето незна-
ние за човешкия организъм, и те ще си изберат та-
кива предци, които иначе биха останали безплодни. 
Да, ще бъдат избирани тъкмо такива хора, които ще 
предоставят некачествени тела. Докато тези, които 
биха предоставяли добри тела, ще остават стерил-
ни. И действително, как при слизането от духовния 
свят възниква едно поколение – това зависи от ця-
лостното развитие на дадена епоха. И когато раз-
глеждаме едно дете, ние трябва да прозрем какво 
живее в него от предишния му земен живот. Длъж-
ни сме да разберем, защо то си избира органи, ко-
ито ще боледуват по силата на наследствеността, 
защо неговата недоразвита индивидуалност отново 
е решила да работи в това непълноценно тяло. 

Помислете си, какви възможности са дадени 
на детето до смяната на зъбите, понеже от духовния 
свят не винаги слиза това, което е напълно адекват-
но спрямо предлаганото тяло. Може да се окаже, 
примерно, че едно дете има добър модел, който е 
сполучливо разработен в областта на черния дроб. 
Но понеже индивидуалността не е способна да раз-
бере това, което е заложено там вътре, през втория 
жизнен период то се възпроизвежда само отчасти, 
и тогава възниква един изразен дефект на волята. 
Ако вземем примера, при който черният дроб се 
изгражда непълноценно по отношение на чернод-
робния модел, тогава възниква един волев дефект, 
изразяващ се в следното: Детето има едни или 
други намерения, обаче то не достига до видими 
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проявления на волята, и тогава волята, така да се 
каже, засяда в мислите. Детето е започнало да вър-
ши нещо, обаче веднага насочва усилията си в дру-
га посока, волята засича. Бедата е там, че черният 
дроб не е просто един вътрешен орган, какъвто го 
описва днешната физиология, а в най-висша степен 
един орган, който вдъхва у човека онзи кураж, кой-
то е необходим за действителното осъществяване 
на замисленото дело. Да си представим следното: 
Като човек, аз съм така организиран, че бързайки 
за трамвая, тръгващ за Базел, съм вече на перона 
– има такива хора – обаче в последния момент не 
мога да се кача във вагона, нещо ме спира и аз не 
мога да стъпя на стъпалото! – Виждате ли, поняко-
га засечките на волята се проявяват по много стра-
нен начин. Но когато те се проявят, следва да имаме 
предвид, че винаги е налице някакъв малък дефект 
в черния дроб. Черният дроб винаги е посредникът 
при осъществяването на замислената идея в конк-
ретно действие и това става чрез системата вещес-
твообмен-крайници. И така, всеки орган изпълнява 
някаква посредническа функция. 

Виждате ли, наскоро ми разказаха за един 
млад човек, който имал тази странност, че когато 
стоял на спирката и идвал трамваят, той неочаква-
но застивал на едно място и не можел да се качи 
на стъпалото. Никой не знаел защо той не се качва. 
Самият той не знаел защо. Той просто застивал не-
подвижно. Волята засичала. И каква е причината? 
Тук ние сме изправени пред един сложен случай. 
Бащата на въпросния млад човек бил философ и по 
един странен начин разделял душевните способ-
ности на представи, съждения от една страна и на 
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сили на симпатия и антипатия от друга страна, без 
да държи сметка за волята. Волята не била включе-
на в списъка на душевните сили. Когато изброявал 
душевните сили, той никога не споменавал волята. 
Обаче той искал да бъде честен. Той само искал да 
даде израз на това, което определя съзнанието. И 
той стигнал толкова далеч, че за него станало на-
пълно естествено да няма никаква представа за во-
лята. В сравнително късна възраст му се родил син. 
Той, бащата, чрез системното игнориране на воля-
та заложил в черния дроб не друго, а неспособност 
за превръщане на субективните намерения в дейст-
вие. При сина всичко това вече се проявява като за-
боляване. И тук Вие се досещате защо индивидуал-
ността на сина е избрала тъкмо този баща: защото 
тя не е знаела нищо за вътрешната организация на 
черния дроб. Така тя си избира една конституция, 
при която не се налага да се грижи за черния дроб. 
Защото черният дроб е бил лишен тъкмо от тази 
функция, която въпросният млад човек не е свалил 
от духовния свят при своето раждане. Следовател-
но, Вие виждате: Ако искаме да разберем детето, 
ние сме длъжни много внимателно да вникваме 
също и в неговата карма. 

Ето за какво исках да говоря днес, а утре ще 
продължим по същото време.
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ВТОРА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 26. Юни 1924

Вчера аз обърнах внимание – нека да изясним тези 
въпроси, така да се каже, тръгвайки от основите, за 
да преминем после към практиката – на това, как 
обикновеният, повърхностен душевен живот може 
да бъде разбран само като комплекс от симптоми. 
Ако искаме да открием същинските факти, лежа-
щи в основата на така наречената душевна болест 
или така нареченото слабоумие при едно дете, ние 
ще установим, че днес всички духовни методи, с 
които се работи в тази област, страдат от това, че 
те просто описват едно или друго повърхностно 
душевно състояние, без после да откриват прехода 
или по-дълбоките пластове, т.е. към онази сфера, 
където, както видяхме вчера, се формира душев-
ният живот. Тук няма да се задълбочаваме в това, 
как стоят нещата при възрастните душевно болни, 
при които винаги и във всяко отношение има нещо 
проблематично. Но нека в тези лекции да се спрем 
върху това, което е възможно да направим именно 
за децата. Колко подвеждащо е разглеждането на 
повърхностния душевен живот – под повърхностен 
имам предвид не вреден, а по-скоро ограничен – 
бих искал да Ви покажа, като един вид встъпление, 
с помощта на един драстичен пример, който може 
и да е от особено значение за Вашите задачи. 

Виждате ли, има един бивш държавен проку-
рор на име Вулфен. Той се е занимавал с различни 
духовни аномалии от гледна точка на криминал-
ната психология и написал дебели книги по този 
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въпрос. И как един такъв човек, който няма за от-
правна точка медицината, стига до своите изводи? 
Естествено, по време на службата си като държавен 
прокурор той е видял богата палитра от абнормни 
душевни състояния, а после, в по-късна възраст, се 
е запознал с всевъзможни медицински съобщения 
и е свързал своя професионален опит с това, кое-
то е прочел допълнително, в резултат на което си 
построил една теория, каквато днес неизбежно би 
трябвало да възникне с оглед на така наречените 
научни предпоставки. Защото, човек или приема 
всичко това сериозно и тогава излиза нещо подоб-
но на прокурорската теория на Вулфен, или не го 
приема сериозно и тогава е заставен да представи 
нещата от антропософска гледна точка. Средният 
път винаги е някакъв твърде съмнителен компро-
мис. 

Този прокурор Вулфен наскоро изнесе в Цюрих 
една лекция от областта на криминалната психоло-
гия, в която става дума за аномалиите на душевния 
живот. Вие непрекъснато се сблъсквате с подобни 
неща и е много важно да ги разглеждате внимател-
но. Ако днес се замислите върху това, което сте 
учили, ако вземете в ръцете си една научна книга, 
ако вземете каквато и да е книга, написана според 
научните изисквания, Вие навсякъде ще намерите 
мисловните форми и начина на мислене, които тук 
при този прокурор са изразени особено радикално, 
следователно човек може да предположи докъде 
ще го отведе днешната наука, и то тъкмо в областта 
на така наречения абнормен душевен живот. Преди 
да Ви прочета откъс от вестникарската статия, при-
помням Ви, че в наши дни държавният прокурор 
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има по-голям авторитет, че Вулфен има по-голяма 
тежест, отколкото журналистите, които пишат по 
тази тема. Той може само да се надсмива над това, 
понеже днес, слава Богу, той все още има зад гърба 
си една публика, която е настроена против психи-
атрията и криминалната психология. Естествено, в 
този случай тонът, с който се разказва, не бива да 
е от значение за Вас, защото журналистът, сравнен 
с Вулфен, е по-некомпетентен и може само да се 
подиграва с тези неща, без да подозира, че подиг-
равката е отправена не към Вулфен, а към днеш-
ната наука. Защото ако науката, в която е потопен 
и от която черпи Вулфен, би била честна и откро-
вена, тя би трябвало да говори по този начин във 
всички области на живота. А сега, тъй като това ни 
засяга, нека да се спрем на вестникарската статия. 
Тя е озаглавена: „Шилер според психоанализата на 
държавния прокурор”. А всъщност би трябвало да 
бъде озаглавена: „Фридрих Шилер според психоа-
нализата на днешната психология или психопеда-
гогика.” 

„Фриц Шилер, някогашен професор по ис-
тория в Йена, беден човек от швабски произход, 
автор на различни революционни пиеси, миналия 
петък, 25. Февруари 1924 беше подложен на без-
пощадна критика от заслужилия широко известен 
дори и извън професионалните кръгове дрезденски 
прокурор д-р К. Н. Вулфен в блестящо построена 
реч върху „Криминалната психология приложена 
към Фридрих Шилер”, която постигна блестящ ус-
пех всред многобройната аудитория на Цюрихския 
съюз на юристите, още повече, че мъртвият обви-
няем не можеше да присъствува на събранието и 
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навярно само с невидима ръка с посочвал написа-
ното от него приживе.

От своя страна г-н държавният прокурор из-
лезе с добре свързано изложение; доказателствата 
му бяха безупречни; прокурорът беше приложил 
дори личната кореспонденция на Шилер, и ето че 
с помощта на д-р Вулфен очите на слушателите се 
отвориха: Любовта на нашия народ и на младите 
хора към Шилер беше разбулена чак до нейните 
отвратителни корени: Шилер е популярен поради 
вродената му жестокост, поради наслаждението 
му от мрачното великолепие на ужасното, вдъхно-
вявайки го да напише такива балади като „Детеу-
бийцата”, „Ръкавицата”, „Пътят на железния чук”, 
където например в подигравателните думи: „Той е 
обгрижен и на сигурно място! Графът ще похвали 
своите слуги!” многозначително проличава при-
таената жестокост, идваща от борбата на Шилер с 
неговото линеещо тяло. И защо Шилеровите тра-
гедии, вдъхващи у зрителя страх и състрадание, са 
толкова въздействуващи от сцената? Защото те апе-
лират към латентните престъпни качества на пуб-
ликата и позволяват едно безвредно изживяване на 
опасните човешки инстинкти.

Г-н държавният прокурор изрича всичко това 
и накрая се обявява за убеден почитател на Шилер; 
дори завършва своята реч с Гьотевия епилог на 
„Камбаната”: Боже, пази ни от нашите приятели!

Все пак, въпреки тежкия товар от доказателс-
тва, г-н държавният прокурор признава на Шилер 
редица смекчаващи вината обстоятелства: неговия 
стремеж към свобода, който идва от ред ограниче-
ния в ранна детска възраст и се превръща в ком-
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плекс за малоценност, внезапно избухнал в „Раз-
бойници”, а после постепенно облагороден, за да 
прослави накрая в „Тел” една революция. – А що се 
отнася до нагласата на Шилер към доброто и злото, 
тя се определя най-вече от естетическа гледна точка 
и, както вече казахме, г-н д-р Вулфен бързо открива 
струите кръв, които подхранват вдъхновението на 
Шилер: жестокост и стремеж към свобода. Борбата 
с тези инстинкти, която той води в своята поезия, 
отвежда Шилер по пътя към съвършенството. 

И сега, нали така, би трябвало да сме наясно: 
какво би произлязло, ако днешната наука навлезе в 
педагогиката и педагозите започнат да преподават 
според критериите на тази наука в едно училище, 
където, примерно, би учил един Шилер. За тези 
неща трябва да си даваме много ясна сметка. 

Ако обобщите всичко, което казах вчера, Вие 
бихте могли да видите, че точно както в различ-
ните случаи на заболяване човек се ориентира за 
действителното положение на нещата именно чрез 
отделните симптоми, така и от това, което предс-
тавлява душевният живот, от мисленето, чувства-
та и волята, човек може да направи своите заклю-
чения относно действителното положение в тази 
област. И в примера с черния дроб ние видяхме, 
как възникването на една душевна абнормност, из-
разяваща се в това, че въпросният болен не може 
да направи крачката от субективното намерение до 
конкретното действие, как същинската причина за 
тази патология трябва да бъде търсена в някаква 
фина абнормност на черния дроб и ето защо точ-
но от тук трябва да започнат както възпитателните, 
така и терапевтичните мерки. 



333. Лечебно-педагогически курс

Нека сега, преди да преминем към отделните 
практически случаи, още веднъж да насочим пог-
лед към детския душевен живот. От една страна, 
ние видяхме, че през първите 7 години тялото пред-
ставлява един модел, по който индивидуалността 
изгражда второто тяло, което функционира през 
периода между смяната на зъбите и половата зря-
лост. Ако индивидуалността е по-силна от вложе-
ните в нея наследствени качества, тогава, сменяйки 
зъбите си, детето малко или много ги преодолява и 
се проявява – дори и външно – като индивидуал-
ност в цялата си същност. Ако обаче индивидуал-
ността на детето е слаба, тя ще бъде подтисната от 
наследствените качества, тя ще следва модела по 
такъв начин, че телесните черти ще се манифести-
рат като една заробваща отливка на модела. И то-
гава говорим за наследствени качества в истинския 
смисъл на тази дума. Защото през периода между 
смяната на зъбите и половата зрялост всичко зави-
си от индивидуалността. Наследствените качества 
изпъкват дотолкова, доколкото индивидуалността е 
твърде слаба, за да ги преодолее и да работи спо-
ред намерението си и в съответствие с кармата. Ето 
защо в този случай същинският кармически импулс 
изглежда заглушен от наследствените качества. 

Виждате ли, скъпи мои приятели, сега при де-
тето ние трябва да проследим като една обща сим-
птоматология как в своето развитие мисленето се 
отнася към развитието на волята. Вчера Вие вече 
видяхте, как тези неща могат да бъдат разглеждани 
само симптоматично. Вие видяхте, че в основата на 
мисленето, както то се проявява в повърхностния 
душевен живот, лежи една синтетична дейност, 
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която има за цел изграждането и организацията на 
мозъка, и че в основата на волята лежи една ана-
литична дейност, една разграничителна дейност, 
която е присъща на двигателно-веществообменния 
човек. 

Нека най-напред да разгледаме мисленето с 
лежащата в основата му синтетична мозъчна дей-
ност. Тук ние трябва да поясним какво точно пред-
ставляват мислите. Защото в детския организъм 
мислите винаги навлизат откъслечно. Възрастният 
човек също има своите мисли по един малко или 
много фрагментарен начин. Един има по-голямо 
изобилие от мисли, друг: по-малко. И така, какво 
представляват всъщност мислите? Според днеш-
ните възгледи, достигащи своята крайност при 
човек като Вулфен, мислите са нещо, което посте-
пенно възниква в хода на индивидуалното разви-
тие. И когато някой стига до такива мисли, които 
са приложими за света, хората казват: Той е развил 
тези мисли от самия себе си. – Но когато сериозно 
проучваме човека от антропософска гледна точка, 
ние изобщо не откриваме в него някакъв източник, 
от който биха могли да възникват мислите. Всич-
ки изследвания, търсещи източника на мислите, 
наподобяват за Духовната наука една ситуация, 
при която някой всяка сутрин намира на масата си 
гърне, пълно с мляко (Рис. 3), и ето че един ден, 
изхождайки от своята интелигентност, започва да 
разсъждава, по какъв начин глината, от която е нап-
равено гърнето, всяка сутрин произвежда млякото 
от самата себе си. Ясно е, че в глината, от която 
е направено гърнето, ние никога няма да открием 
това, от което би могло да произлезе млякото. Нека 
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сега да си представим, че някаква прислужница, 
или по-добре казано, една модерна домакиня, ид-
ваща от гувернантското съсловие – макар и това да 
е почти невъзможно – но все пак би могло да се 
случи, никога не е виждала по какъв начин мляко-
то изпълва гърнето: несъмнено човек би сметнал 
една такава личност за пълен глупак, щом би могла 
да разсъждава върху това, как глината е произве-
ла млякото. Тук сме изправени пред една хипоте-
за, граничеща с абсурд: някой да стига до подобни 
изводи за гърнето с мляко. Обаче по отношение на 
мисленето науката стига тъкмо до тази хипотеза и 
тя, несъмнено, е извънредно глупава. Защото ако 
изследваме нещата със средствата на Духовната 
наука, за които се говори вече повече от 20 години, 
ако си послужим с тези средства, ние никога няма 
да открием в това, което представлява човешката 
организация нещо, което би могло да произвежда 
мислите. Такова нещо просто не съществува. Как-
то млякото трябва да бъде налято в гърнето, за да 
е там, така и мислите първо трябва да навлязат в 
човека, за да ги открием вътре в него. 

И откъде идват те в живота, който разглежда-
ме, на първо време, между раждането и смъртта? 
Къде се намират те? Както можем да изследваме 
произхода на млякото, така и Вие би трябвало да 
откриете къде се намират мислите. Къде са тези 
мисли? И така, ние сме обкръжени от физическия 
свят. Обаче ние сме обкръжени и от етерния свят, 
откъдето, непосредствено преди да слезем в наша-
та физическа инкарнация, ние сме взели нашето 
човешко етерно тяло. Човешкото етерно тяло е взе-
то от общия миров етер, който е навсякъде. И този 



36

миров етер, скъпи мои приятели, той фактически е 
носител на мислите. Този миров етер, който е общ 
за всички, е носител на мислите, тук се намират 
мислите, тук са и онези живи мисли, за които аз 
непрекъснато Ви говоря в моите антропософски 
лекции, и по-точно, че преди да слезе на Земята, 
човекът взема непосредствено участие в тях. Всич-
ко, което изобщо съществува като такива мисли, 
наистина живее в мировия етер и никога не може 
да бъде извлечено от мировия етер по-късно, през 
периода между раждането и смъртта; всичко онова, 
което човек носи със себе си като жив резерв от 
мисли, той го получава в онзи момент, когато слиза 
от духовния всят, следователно тогава, когато на-
пуска своя същински и жив мисловен елемент, за 
да слезе на Земята, изграждайки си своето етерно 
тяло. Живите мисли са все още там, в това, което 
изгражда и организира човешкото същество. 

И така, ако аз отново нарисувам вчерашната 
схема (Рис. 4), тук ще имаме човека с неговия сим-
птоматичен душевен живот, респективно неговите 
мисли, чувства и воля, а зад тях ще имаме действи-
телния душевен живот, една част от действителния 
душевен живот в лицето на мислите. – И тези мис-
ли, които извличаме от всеобщия миров етер, тък-
мо те изграждат нашия мозък, а в по-широк смисъл 
и нашата нервно-сетивна система. Това е живото 
мислене, което изгражда нашия мозък като един 
орган на разпада, орган, който в известен смисъл 
третира материята по следния начин.

Ако отправим поглед към нашето обкръжение, 
там около нас ще намерим земните субстанции, 
респективно взаимодействията и процесите, в кои-
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то те участвуват. Тези процеси, които живеят в при-
родата, постепенно биват подлагани на разпад чрез 
дейността на живото мислене, така че тук (Рис. 4) 
непрекъснато имаме един разпад, или с други думи, 
тук природните процеси спират. Следователно, в 
мозъка е заложено началото на това, че природните 
процеси спират, а материята непрекъснато се отде-
ля и „отпада” от света. Тази отхвърлена, отпадаща 
материя, следователно, тази негодна, неупотребима 
материя – това са нервите. И поради факта, че тези 
нерви са обработвани от живото мислене, а от дру-
га страна непрекъснато умъртвявани, те придоби-
ват една способност, която е сходна с отразителна-
та способност. Така те придобиват способността да 
отразяват околния етер е помощта на мислите, като 
по този начин възниква субективното мислене, по-
върхностното мислене, съставено от отразени об-
рази, които ние носим в себе си между раждането 
и смъртта. Следователно, поради факта, че носим в 
себе си живото, действено мислене, ние можем да 
противопоставяме на света нашата нервно-сетивна 
система, да преобразуваме впечатленията, живее-
щи в обкръжаващия етер в отразени образи и да 
ги „гравираме” в нашето съзнание. Ето защо този 
вид мислене, присъщо на повърхностния душевен 
живот, не е нищо друго, освен рефлексът, отраже-
нието на мислите, живеещи в мировия етер. 

Но сега, ако сравните самите себе си с Вашия 
огледален образ, Вие ще стигнете до извода, че сте 
нещо съвсем различно от този огледален образ. 
Както огледалният образ е мъртъв в сравнение с 
Вас, който стои пред огледалото, по същия начин 
се отнасят и мъртвите мисли спрямо живите мис-
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ли. В мировия етер никога не може да има изкри-
вена, нелогична, нелепа мисъл. Обаче мислите, съ-
държащи се в обикновения, повърхностен душевен 
живот, са само отражение на мислите от мировия 
етер. Откъде може да се появи една нелепа, изв-
ратена мисъл? От там, че огледалото, всичко оно-
ва, което възниква в изграждането на мозъка, не е 
в ред. Следователно, нещата опират до следното: 
ние трябва да намерим обратния път от изкривени-
те мисли към това, което фактически действува в 
човешкия мозък, респективно в нервно-сетивната 
система, обратния път към това, което човек изг-
ражда за себе си, черпейки от действителния живот 
на живите мисли. От всичко това Вие виждате кол-
ко извънредно важно е да изхождаме от съзнание-
то: към самото мисловно съдържание, към самите 
мисли ние изобщо не можем да се доближим, поне-
же в своята абсолютна правилност те живеят там, 
в мировия етер. 

И сега ние трябва да опитаме всичко възмож-
но, за да направим така, че детето, което ни е по-
верено, да навлезе по правилен начин в този миров 
етер. Обаче ние никога не бихме могли да постиг-
нем това, ако, като възпитатели, не сме изпълнени 
от живото усещане, че в мировия етер властвува 
вездесъщата жизненост на мислите. Без една така-
ва космическо-религиозна нагласа, ние изобщо не 
бихме могли да имаме правилното поведение спря-
мо болното дете. Нещата опират тъкмо до това по-
ведение, до това отношение. И аз бих искал да Ви 
обясня, защо всичко зависи от тях. 

Какво е това, което работи в детето, което жи-
вее в детето, когато то достигне до неправилни 
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мисли, и какво е това, което в подобен случай тръг-
ва от възпитателя и може да упражни въздействие 
върху детето? Виждате ли, от това, което казах, Вие 
разбирате, че в подобни случаи етерното тяло не 
е формирано по правилен начин. Също и когато 
човек слиза от пред-земното си битие, естествено 
там, в мировия етер той е заобиколен само от пра-
вилни мисли, обаче тези правилни мисли трябва да 
бъдат приети от този, който се обгръща в своето 
етерно тяло. 

Сега нека отново да се върнем към нашето 
гърне с мляко. За млякото ние не бихме могли да 
кажем, че то има погрешна форма: то приема тази 
форма, която му предава съответният съд. Ако има-
ме един смислено направен съд, ще излеем мля-
кото в него без затруднения. Но да си представим 
нещо друго: един твърдоглавец с голям инат, кому-
то би хрумнало да измисли примерно един такъв 
съд (Рис. 3) и когато сега той излива млякото, то не 
може да стигне до долната част. Обаче той започ-
ва да пресмята и когато изчислява обема на съда, 
той включва и тази долна част. Това е краен слу-
чай. Един съд за мляко може да бъде направен не-
удачно по хиляди начини. Например може да бъде 
направен така, че да се прекатури след един месец 
поради лошо направено дъно и млякото да изтече 
още на 27-мия ден. Става дума за това, че млякото 
в съда ще бъде такова, какъвто е съдът. Етерното 
тяло с цялата си жизнеспособност е поставено в 
човека според това, как той със своята карма слиза 
на Земята и как може да включи етерното тяло в 
своята цялостна организация. Ето какво трябва да 
осъзнаем ние. 
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Изобщо не е толкова невъзможно, слизайки на 
Земята, със своята карма човек да донесе и нещо, 
което да не се отличава много от този съд. Ако нап-
ример той, в съответствие със своята карма слиза 
по такъв начин, че не успява да навлезе както тряб-
ва в системата веществообмен-крайници, тогава 
тази система ще бъде недостатъчно обезпечена със 
силите на етерното тяло, и в резултат съответни-
ят човек ще изгради своето етерно тяло в областта 
на главата по правилен начин, докато в областта на 
крайниците и изобщо в областта на „долния” човек 
той ще изгради етерното тяло по неправилен начин. 
На тези места то остава празно откъм формиращи-
те мисли. Преди всичко, ние трябва да сме наясно, 
че повечето от душевно непълноценните деца раз-
полагат с едно недостатъчно добре изградено етер-
но тяло. И сега ние следва да поставим въпроса: 
Какво точно действува върху етерното тяло на едно 
дете през годините на неговото развитие, изобщо 
какво действува върху едно етерно тяло?

И тук ние се изправяме пред един педагоги-
чески закон, който е валиден за всички области на 
възпитанието. Той се свежда до това, че върху ко-
ято и да е съставна част на човешкото същество, 
независимо къде се проявява тя, действува следва-
щата по-висша съставна част, и че развитието може 
да напредва правилно само по този път. Например 
за развитието на физическото тяло от решаващо 
значение са жизнените сили на етерното тяло. За 
развитието на етерното тяло от решаващо значение 
са само действените сили на това, което живее в 
астралното тяло. За развитието на астралното тяло 
от решаващо значение е само това, което живее в 
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Аза. И за развитието на Аза от решаващо значение 
е само това, което живее в Духа-Себе. Аз бих могъл 
да продължа и по-нататък над Духа-Себе, но тогава 
ние бихме навлезли в полето на езотеричното обу-
чение. 

Какво означава всичко това? Ако сте забеля-
зали, че етерното тяло на едно дете е по някакъв 
начин атрофирано, тогава Вие трябва да преформи-
рате Вашето собствено астрално тяло така, че то да 
упражнява коригиращи въздействия върху етерно-
то тяло на детето. И точно тук можем да си послу-
жим със следната схема: 

Дете: Възпитател:
Физическо тяло Етерно тяло
Етерно тяло Астрално тяло 
Аз Дух-Себе

Етерното тяло на възпитателя – и това следва 
да се постигне в хода на неговото семинарно обу-
чение – трябва да е в състояние да действува върху 
физическото тяло на детето. Личното астрално тяло 
на възпитателя трябва да е в състояние да действу-
ва върху етерното тяло на детето. Азът на възпи-
тателя трябва да е в състояние да действува върху 
астралното тяло на детето. И сега за Вас е напра-
во стряскащо, защото идва ред на т.н. Дух-Себе, 
за когото предполагаме, че у възпитателя той не е 
развит достатъчно. А той трябва да е в състояние 
да действува върху детския Аз. Но законът е такъв. 
И аз ще Ви покажа, че фактически върху детския 
Аз действува не само Духът-Себе на идеалния въз-
питател, но и Духът-Себе на възможно най-лошия 
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възпитател, въпреки че той може и да няма никакво 
съзнание за тези неща. Всъщност възпитанието е 
забулено от ред мистерии. 

Нека сега да видим как здравото астрално 
тяло на възпитателя действува върху атрофираното 
етерно тяло на детето. Но преди това: как учите-
лят може да самовъзпита своето астрално тяло при 
днешните условия? Защото антропософията може 
да даде само първоначалния тласък, а не да про-
вежда семинари за всичко. Личното астрално тяло 
на възпитателя трябва да е от такова естество, че 
той да проявява едно инстинктивно разбиране за 
отклоненията в детското етерно тяло. 

Да предположим, че в областта на черния дроб 
детското етерно тяло е недоразвито. В резултат на 
това ние ще установим следната особеност: Дете-
то винаги има едни или други намерения, винаги 
иска едно или друго, обаче непосредствено преди 
самото действие волята засича. Ако възпитателят 
вътрешно се пренесе в тази ситуация, изискваща 
мобилизация на личната воля, ако се изпълни с ис-
тинско съчувствие спрямо това засичане на волята 
и същевременно, черпейки от собствената си енер-
гия, изпита дълбоко състрадание към въпросното 
дете, тогава в неговото собствено астрално тяло 
наистина възниква едно разбиране за положението 
на детето, и той постепенно стига дотам, че да из-
корени от себе си всяка следа от симпатия или ан-
типатия по отношение на тази детска особеност. И 
благодарение на това, че възпитателят изкоренява 
от себе си симпатията и антипатията, той действува 
възпитателно върху собственото си астрално тяло. 
Ако човек подхожда със симпатия или антипатия 
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към подобни детски прояви, когато детето, при-
мерно иска, но не може да направи една крачка – а 
това може да се задълбочи до наистина патологич-
на степен, до патологични състояния, бих казал до 
крайни патологични състояния, при които казваме, 
че детето не иска да се научи да върви – ако човек 
посреща тези неща със симпатия или антипатия и 
става напрегнат, въпреки че се стреми да смекчава 
чувствата си, фактически той все още не може да 
възпитава добре. Едва когато се издигне до там, че 
да превръща една подобна странност в обективен 
образ и да я приема с пълно спокойствие, без да из-
питва нищо друго, освен състрадание, едва тогава 
астралното тяло придобива онази душевна нагласа, 
която позволява на възпитателя да застане пред де-
тето по правилния начин. И тогава всичко, малко 
или много, идва на мястото си. Защото, скъпи мои 
приятели, Вие едва ли предполагате, общо взето, 
колко несъществено е, дали един възпитател гово-
ри повърхностно, или изобщо не говори, и от какво 
огромно значение е това, какъв е самият той като 
възпитател. 

Но как да стигнем до едно такова инстинктив-
но разбиране? До едно такова инстинктивно раз-
биране на детската душа ние стигаме именно бла-
годарение на това, че развиваме един все по-голям 
интерес към мистерията на човешката организация 
като цяло. Тази мистерия, този интерес към човеш-
ката организация са неща напълно чужди на днеш-
ната цивилизация. За тях днешната цивилизация 
няма никаква представа. Днешната цивилизация 
разглежда, примерно, един тежко душевно болен 
човек... [Празнота в стенограмата] Естествено, 
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нещата протичат според съответните цивилизаци-
онни условия, така че те могат и да се различават 
от всичко онова, което ние се стремим да обясним 
с нашите антропософски понятия. Ето защо е из-
вънредно важно всред Вас, седящите тук, да няма 
фанатици, да няма хора, които поначало са фана-
тично настроени и не са в състояние да оценят ця-
лата важност на онези неща, които следва да бъдат 
езотерично прилагани в практическия живот. Днес 
е невъзможно да се очертае достатъчно стеснения 
кръг, където да се обсъждат подобни теми, поне-
же човекът на днешната цивилизация не може да 
прозре, че в много случаи е необходимо да не се 
придържаме към някаква строго определена ръко-
водна линия. Обаче тези неща трябва да се знаят 
и разумно да се прилагат там, където това е въз-
можно в съответните граници, включително и при 
непълноценните деца. Спрямо възрастните душев-
но болни тези неща са неприложими, защото тук 
се намесва един страничен фактор, полицията. От 
момента, когато човек е принуден да си има работа 
с импулси от друг характер, например със законо-
дателството, нещата стават неприложими. Защото 
законодателството е нещо общо и не може да се 
прилага спрямо индивидуалните особености на чо-
века. Правните норми са истинска отрова, ако се 
имат предвид при лечение на абнормните личнос-
ти. Но все пак тези правни норми са нещо реално. 
Вие не бива да осъществявате Вашите намерения 
по фанатичен начин, а да им позволите да се влеят 
в живота, там, където е възможно. 

Представете си, че се намирате пред един чо-
век, за когото другите казват, че е тежко душевно 
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болен, и Вие бихте могли, каквато е обичайната 
практика днес, да опишете психографски, т.е. в 
симптоми, неговото състояние: според общоприе-
тото мнение, той има неадекватно поведение. Доб-
ре, но човекът на днешната цивилизация изобщо 
не се замисля пред какво точно е изправен, той не 
размишлява. Виждате ли, ние бихме могли, при-
мерно, да сме изправени пред следния факт: Въз-
можно е този човек, за когото се твърди, че е на-
пълно луд, при определени обстоятелства да е имал 
някаква много важна инкарнация в миналото, да е 
имал признаци на гениалност. Но да предположим, 
че тези признаци на гениалност са се проявявали и 
в неговата следваща инкарнация. (Рис. 5) После би 
могла да последва и една друга инкарнация, при ко-
ято съответният човек, сравнително млад, попада в 
затвора, така че остава напълно откъснат от света. 
По-късно той преминава през смъртта и навлиза в 
новия си живот. И ето, че сега го виждаме обвзет от 
неговата лудост. Тъкмо защото това, което е приел 
по време на инкарнацията е останало изцяло извън 
изживяванията на физическото и етерното тяло, 
тъкмо поради това той не е имал възможност да го 
„преработи”, в резултат на което се инкарнира без 
да има абсолютно никакво познание за вътрешна-
та организация на човешкото тяло, той не може да 
навлезе във физическото и етерното тяло, част от 
него винаги остава извън тялото си, понеже не в 
състояние да се обслужва чрез физическото тяло, 
той се проявява като „луд”. Ние бихме могли да 
вникнем в неговите изживявания, в това, което е 
той самият, само ако напълно се абстрахираме от 
неговото физическо и етерно тяло, и насочим пог-
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лед към неговото астрално тяло и неговия Аз. 
А сега си представете че един такъв човек стои 

пред нас в своята детска възраст. Тук ние наблюда-
ваме тези непрекъснати опити на детето за навли-
зане във физическото и етерното тяло, следвани от 
непрекъснато отблъскване. Схематично бихме мог-
ли да си представим следния случай: тук са физи-
ческото и етерното тяло (Рис. 6), тук са някои от ор-
ганите, чиито отклонения се дължат на споменатите 
причини: астралното тяло и Азът напират в посока 
навътре. Навсякъде те напират навътре, обаче не го 
вършат по правилния начин и всеки път трябва да 
полагат известни усилия. Да предположим, че аст-
ралното тяло и Азът са длъжни да полагат усилия 
всеки път, когато те трябва да проникнат в черния 
дроб и стомаха. Тези усилия имат една забележи-
телна последица, а именно, че възниква нещо като 
един абнормен ритъм, усилията довеждат до това, 
че в съответния момент Азът набира сили, а пос-
ле отново отслабва. Така при детето ние виждаме 
едно променливо чернодробно-стомашно усещане, 
и преди да бъде осъзнато, то се проявява именно 
като едно смътно чернодробно-стомашно усеща-
не. И детето непрекъснато се люшка насам-натам 
между засилващото се и отслабващо чернодробно-
стомашно усещане. Поради тази причина, детето 
не достига до там, че да използва своето тяло по 
така наречения нормален начин. Защото то може да 
бъде правилно използвано само в отсъствието на 
този абнормен ритъм, т.е. когато астралното тяло и 
Азът спокойно овладяват отделните органи. 

Добре, но как да стигнем до разбирането на 
тези неща? До разбирането на тези неща ние сти-
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гаме, когато разглеждаме целия процес, примерно, 
по следния начин. 

Да допуснем, че имаме пред себе си един твър-
де умен човек, който обаче не е часовникар. Обаче 
един ден се случва така, че той е принуден сам да 
ремонтира своя часовник, който започва да изос-
тава. Но вместо да го поправи, той го разваля на-
пълно. Този факт не противоречи на това, че той е 
твърде умен. Случилото се не е в резултат от недос-
тиг на ум, а от недостатъчно овладяни умения. По 
същия начин, при определени обстоятелства, сли-
зайки от пред-земното си битие към земното си би-
тие, човек се оказва с накърнена гениалност, само 
че това проличава не за кратки периоди от време, а 
през целия земен живот. 

Но това изисква от нас преди всичко да се вглеж-
даме, изпълнени с обич да се вглеждаме във всичко 
онова, което изживява себе си в така наречената лу-
дост, да се вглеждаме във всички подробности, ко-
ито намират израз в лудостта и да се издигаме над 
голата симптомология на душевния живот, отвеж-
даща ни само до една безплодна психография; нека 
на първо място да търсим кармичните връзки, в ко-
ито влиза обзетия от лудостта, а после и връзките 
му с външния свят, да проследяваме жизнените си-
туации, в които той попада – защото тези жизнени 
ситуации са невероятно интересни – да погледнем 
на всичко това по-обективно, и тогава ще намерим 
тази лудост за извънредно интересна и ще съзрем в 
нея изкривеното отражение на една висша мъдрост, 
отворената, но изкривена порта към духовния свят, 
все повече и повече ще се вживяваме в нараства-
щия, дълбок, а не търсещ сензациите интерес към 
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абнормностите на душевния живот. Защото, ако 
някога една или друга абнормност действително 
засегне физическото и етерното тяло, се стига до 
това, което вече описах: поради засилената актив-
ност на астрално-Азовите сили възниква опреде-
лен ритъм, който захваща физическото и етерното 
тяло и те стават ту по-силни, ту по-слаби; и сега 
ние преизпълнени с обич, можем да наблюдаваме 
какво настъпва в момент на интензивен самозахват 
и в момент на слаб самозахват, и тогава от този ри-
тъм може да произлезе това, че по-късно, след пре-
одоляване на ритъма, а именно чрез една по-голяма 
интензивност, отколкото имаме при обикновените 
случаи, черният дроб и стомахът биват захванати 
така, че на света се появява един гений на действи-
ето, на делата, докато в противен случай нещата се 
уравновесят в по-нататъшния живот между смърт-
та и новото раждане. Замислете се само върху това, 
колко необходимо е да осъзнаем, че когато възпи-
таваме едно непълноценно дете, ние се намесваме 
в нещо, което иначе, следвайки своя естествен ход 
без нашата намеса или при неправилна намеса, се 
осъществява едва тогава, когато детето премине 
през портата на смъртта и се роди за следващия си 
живот, така че всъщност ние се намесваме дълбоко 
в кармата. Всяка възпитателна или лечебна мярка 
спрямо едно непълноценно дете представлява на-
меса в кармата и, естествено, тези мерки трябва да 
се прилагат. Те водят до правилна намеса в карма-
та; някои неща могат да бъдат преодолявани. 

В потвърждение на това има редица примери, 
взети както от тук, така и от Бреслау, и аз бих ис-
кал да Ви посоча един от тях, за да имате правилна 
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представа за тези неща. В селскостопанския лек-
ционен цикъл в Бреслау аз дадох указания за пра-
вилния подход към селскостопанските дейности. 
На този курс присъствуваше и един по-възрастен 
фермер, който е и отдавнашен член на нашето Об-
щество. По време на целия курс той остана в плен 
на едно свое усещане, което се проявяваше при 
всяка от дискусиите. Той непрекъснато повтаряше: 
Добре, но ако приемаме тези неща, ние използваме 
окултни средства, за да получим практически ре-
зултати. Не засяга ли това твърде силно човешкия 
морал? Не биха ли могли тези окултни средства да 
се използват и за неморални цели? – Той просто не 
можеше да се избави от тези скрупули и в употре-
бата на такива средства подушваше черна магия. 
Естествено, ако се отнасяме с тези неща не както 
трябва, те могат да се превърнат в черна магия. Ето 
защо един ден аз казах съвсем ясно: Да, моралност-
та трябва да присъствува във всички тези неща. И 
аз предполагам, че всеки участник в този курс е 
морално убеден, че като подпомага селското сто-
панство, той служи на човечеството. Ето защо сел-
скостопанският кръг следва да бъде разглеждан и 
като един морален кръг, който си поставя задачата 
да гарантира правилното използване на въпросни-
те средства. Да, магията се използва и от Боговете, 
обаче разликата между бялата и черната магия се 
състои изключително в това, че при бялата магия 
имаме една безкористна, морална намеса, а при 
черната магия имаме една користна, неморална 
намеса. Друга разлика няма. И естествено, всички 
приказки относно възпитанието на непълноценни-
те деца, остават празен звук, ако не се вземе пред-
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вид, че възпитателните средства биха могли да се 
прилагат също и по неморален начин. Преди всич-
ко, необходимо е усилване на чувството за отговор-
ност. 

Открито мога да заявя, скъпи мои приятели, че 
ако в наши дни бихме могли да разчитаме на едно 
по-силно чувство за отговорност, ние бихме мог-
ли да постигнем много повече. Но понеже в наша-
та епоха съвестта не е достатъчно будна, за много 
неща се налага да пазим мълчание. Когато хората 
чуват: може да се направи това, може да се нап-
рави онова, те са склонни да се присъединят към 
общата инициатива. Те имат желание да свършат 
нещо. Но когато се стигне до конкретни действия, 
които не се свеждат до продължение на импулси 
от миналото, а до извличане на нови импулси от 
духовния свят – а те трябва да бъдат извличани 
– тогава работата опира преди всичко до засилва-
не на чувството на отговорност и до пробуждане 
на съвестта. А тези духовни качества се развиват 
само, ако човек знае за какво точно става дума. Ето 
защо тук е необходимо да се знае, че става дума 
за една дълбока намеса в кармическите процеси, 
които иначе биха продължили по свой собствен 
начин между смъртта и следващото ново раждане. 
При възпитанието на непълноценните деца неща-
та стоят така, че това, което ние правим тук, цяла-
та ни намеса в работата на Боговете, е нещо, ко-
ето би трябвало да продължи и по-късно. Ако си 
представим тези думи не като някаква теория, а им 
позволят истински да проработят в нашата душа, 
ние, естествено винаги ще сме изправени пред из-
бора: или да направим, което сме длъжни, или да 
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се откажем от него. Обаче не бива да забравяме: 
Всяка стъпка, предприета с оглед на това, което чо-
век извлича от духовния свят, го кара да се оглеж-
да наляво, надясно или напред, и винаги да търси 
някакво ново решение, воден от своята вътрешна 
смелост. Обикновеният живот между раждането 
и смъртта предпазва човека от необходимостта да 
прояви тази вътрешна смелост. В този случай той 
може непрекъснато да върши това, с което е свик-
нал. Така той следва това, което се намира в него, 
винаги намира доводите си за правилни и не смята 
за нужно да търси нови гледни точки. Тази нагла-
са е удобна за живота, протичащ между раждането 
и смъртта. Ако обаче човек предприема действия, 
които са импулсирани от духовния свят, той неп-
рекъснато, ежедневно и ежечасно ще се чувствува 
поставен пред вземането на трудни решения, пред 
избора дали да се заеме с тяхното осъществяване, 
дали да ги отложи, или да запази пълно безразли-
чие към всичко. И за тези решения е необходима 
именно смелост, вътрешна смелост. 

Това е първото условие, ако ние искаме да пос-
тигнем нещо в тази област. И буден е само този, 
който винаги е наясно с величието на тези неща и 
винаги си казва: Да, ти вършиш нещо, което иначе 
вършат Боговете в периода между смъртта и ново-
то раждане. Да се знае това, е от огромно значение. 
Да можеш да мислиш е от огромно значение. Ме-
дитирайте върху тези думи. И ако всеки ден меди-
тирате върху тях така, сякаш казвате ежедневната 
си молитва, тогава това поражда такава структура 
на астралното тяло, която ще Ви позволи да зас-
танете по правилния начин пред непълноценното 
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дете. Едва когато повярваме, че сме длъжни да по-
емем по този път, едва тогава ще можем да гово-
рим по-нататък. Ето защо нека да гледаме на тези 
неща като на едно въведение и нека сериозно да 
размислим върху него. Става дума за една душевна 
подготовка, в случай, че искаме да пристъпим към 
задачи като тези, за които ще говорим тук в хода на 
нашия лекционен цикъл. 



53

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 27. Юни 1924

И така, скъпи мои приятели, ние обсъдихме вза-
имните връзки между етерното, физическото, аст-
ралното тяло и Азовата организация, както те бяха 
представени при разглеждането на така наречените 
абнормни деца. От това, което изложих вчера от-
носно своеобразния начин, по който етерното тяло 
може да бъде деформирано чрез едно неправилно 
включване в общата мисловна система на мировия 
етер, ние стигнахме до извода, че абнормните про-
яви могат да поемат в най-различни посоки. Ако 
вникнете в тези думи, вероятно в хода на лекциите 
Вие ще стигнете до убеждението: Ако изработим 
подходяща душевна нагласа у възпитателя, ние ще 
сме в състояние да открием конкретния лечебен ме-
тод при всяко дете. Обаче на първо място трябва да 
се знае същественото: Фактически цялата днешна 
психиатрия няма абсолютно никаква представа за 
възможните лечебни методи при така наречените 
душевни заболявания. Ако човек е наясно с неща-
та, той може да направи и крачката към конкретни-
те лечебни методи. Все пак отделните подробности 
не са толкова важни, колкото основният принцип: в 
тази област ясната патология и ясната диагноза от 
само себе си прерастват в терапия. 

При много от така наречените душевни заболя-
вания нещата стоят така, че по причини, които Вие 
ще си изясните в хора на тези лекции, те не могат да 
бъдат лекувани, или в краен случай биха могли да 
бъдат лекувани при извънредно тежки предпостав-
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ки, дори и ако се ръководим от духовно-научните 
принципи. За тези възрастни душевно болни са не-
обходими определени санаториуми, където – макар 
и трудно – те биха могли да бъдат лекувани; имам 
предвид точно определени възрастни пациенти, 
които са важни за нас с оглед на абнормностите в 
детска възраст. От друга страна, Вие ще се убедите, 
че правилният педагогически подход също може да 
е от помощ при децата. И ние ще видим, че дори 
и най-тежките случаи при възрастните, например 
тези с епилепсия, биха имали голям шанс за подоб-
рение или направо за излекуване, ако правилните 
мерки са били предписани навреме още в детските 
им години. А до правилни мерки в индивидуалните 
случаи се стига, ако добре познаваме принципа на 
прехода от това, което лежи в основата на нещата, 
към това, което трябва да се прави. Но преди всич-
ко, ние трябва да знаем какво точно лежи в основа-
та на заболяването. 

Виждате ли, ако днешната психиатрия няма 
никакво познание за нещата, с които се занимава, 
това се дължи на обстоятелството, че тя няма дори 
далечна представа за съществуването на Азова-
та организация, за съществуването на астралното 
тяло, а дори и етерното тяло е нещо, което днес тя 
отрича по всеки повод. Аз не искам да посочвам 
имена, но когато известни хора като Дриш говорят 
за някои понятия, изхождайки от теорията, те не 
забелязват етерното тяло, защото се страхуват от 
него. Но все пак днешната наука напредва именно 
в тази посока: от физическата материя към опозна-
ването на органично-етерните сили. И все пак, съ-
щественото, което не можем да отречем, дори и да 
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нямаме представа за астралното тяло и Азовата ор-
ганизация, е следното: Да вземем най-напред връз-
ката между физическото тяло и етерното тяло. Тя 
се поддържа в продължение на целия живот, от мо-
мента на зачатието, през ембрионалното развитие, 
чак до смъртта, запазвайки се също в състоянието 
на сън. Напротив, докато спим, връзката между фи-
зическото тяло от една страна, и астралното тяло и 
Азовата организация от друга страна, се прекъсва. 

Начинът, по който Азовата организация и аст-
ралното тяло се отнасят спрямо физическото тяло 
и етерното тяло по време на бодърствуване трябва 
да се познава много добре, ако изобщо искаме да 
си изградим реална представа за така наречените 
душевно болни. Ако изобщо искаме да мислим 
разумно върху така наречените душевни заболява-
ния, наложително е да знаем как астралното тяло и 
Азът се включват във физическо-етерната органи-
зация на човека. Виждате ли, обикновено дори и 
антропософите вярват – не защото антропософията 
дава повод за това със своите прецизни формули-
ровки, а защото хората се придържат към старите 
си мисловни навици – обикновено антропософите 
вярват: когато човекът се пробужда, неговото аст-
рално тяло и Азовата организация навлизат във фи-
зическото и етерното тяло, свързват се с тях, както 
например водородът се свързва с кислорода. Но 
това не е така. Ако погледнем ясновидски на не-
щата, ние ще установим следното (Рис. 7): Ако тук 
се намира физическото тяло, а тук – етерното тяло, 
навътре в тях навлизат астралното тяло и Азовата 
организация. Ясновидецът непосредствено вижда 
този преход. Обаче този преход, състоящ се в това, 
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че астралното тяло и Азовата организация „захва-
щат” физическото и етерното тяло, не е всичко. И 
тъкмо тук, бих казал, започва едно изключително 
важно явление в човешкия живот. 

Нека да вземем най-напред Азовата организа-
ция. Когато Азовата организация се завръща при 
пробуждането, тя не просто захваща етерното и 
физическото тяло, а в човешкото тяло тя захваща 
външния свят, силите на външния свят. Какво оз-
начава това? 

Представете си, че тук имаме силата на те-
жестта, гравитацията, която действува по този на-
чин. (Рис. 8) Когато сме будни, ние стоим изпра-
вени, заемайки посока, обратна на гравитацията. 
Просто си представете Земното привличане като 
нещо, което действува по посока силата на тежест-
та. Сега има две представи и нека да си ги изясним: 
едната би се състояла в това, че Азът – нека засе-
га да се абстрахираме от етерното тяло – обхваща 
физическото тяло, физическото тяло се подчинява 
на гравитацията, нали така, когато ходим, ние сме 
поставени вътре в гравитацията, трябва да пазим 
равновесие и така нататък. Тази би била едната 
представа: пробуждайки се, с Аза ние обхващаме 
физическото тяло, тежкото физическо тяло, което 
е подвластно на Земната тежест, и сега с нашето 
физическо тяло ние сме подчинени на Земната те-
жест и поради това сме в непосредствено отноше-
ние спрямо физическата гравитация. Това е едната 
възможност. Все едно, че държейки книгата, с тег-
лото на книгата аз влизам в непосредствено отно-
шение с гравитацията. Това е едната представа; тя 
е неправилна, погрешна. Другата представа е след-
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ната: Азът се вмъква във физическото тяло, обхва-
ща физическото тяло, обаче го обхваща до такава 
степен, че премахва неговата тежест, прави го леко; 
доколкото Азът се вмъква в него, физическото тяло 
губи своята гравитация. Следователно, ако аз, като 
буден човек, стоя изправен, за моето съзнание, за 
самия Аз, за Азовата организация, която има своя 
физически израз също и в топлинния организъм, за 
тях гравитацията е преодоляна. Не съществува ни-
каква възможност да встъпим в непосредствено от-
ношение с гравитацията. Само Азът влиза в непос-
редствено отношение, включва се като Аз вътре в 
гравитацията, следователно изключва физическото 
тяло. Ето за какво става дума. Когато ходите, с Азо-
вата организация Вие непрекъснато се поставяте в 
действителната гравитация на Земята; Вие влизате 
в непосредствено отношение с телуричните, със 
Земните сили, и го постигате не по обиколния път 
чрез физическото тяло. 

Същото имаме и при етерното тяло. Етерното 
тяло също се вмъква в силите. Нека да вземем една 
от тези сили. Аз често съм обръщал внимание на 
това, че когато, като хора, крачим по Земята, ние 
сме подложени на една могъща подемна сила. Да 
вземем нашия мозък; средно той тежи 1500 грама. 
Ако цялото това тегло от 1500 грама упражняваше 
натиск върху основата на нашия мозък с неговите 
тънки артерии, те веднага биха се спукали. Обаче 
такъв натиск няма; фактически мозъкът плава в 
мозъчната течност. Ето защо, изпитвайки действи-
ето на подемната сила, мозъкът губи от теглото си 
толкова, колкото тежи изместената от него течност. 
Тази изместена течност има тегло, което е прибли-
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зително 20 грама по-малко, отколкото е теглото на 
самия мозък, така че теглото на мозъка върху че-
репната основа е само 20 грама. Следователно, ние 
имаме един тежък мозък, който не упражнява на-
тиск надолу, а притежава подемна сила. Ние живе-
ем в тази подемна сила, нашето етерно тяло живее 
вътре в нея. Обаче доколкото с нашата Азова ор-
ганизация се вмъкваме в нашето етерно тяло, ние 
сме в директни отношения не с подемната сила, а 
с нашата Азова организация. Нашата човешка ор-
ганизация е свързана с всички Земни сили, с целия 
физически свят, и то с непосредствена, пряка връз-
ка, а не косвено. 

А сега, нека да видим с какво е свързана на-
шата Азова организация? На първо място, нашата 
Азова организация е в отношение с гравитацията, 
със силата на тежестта, или иначе казано, със зем-
ното естество. Обаче, скъпи мои приятели, това, 
което физиците наричат материя, то чисто и прос-
то не съществува. В действителност съществуват 
само сили, и силите са подобни на гравитацията 
– естествено, има и друг вид сили, електрически, 
магнитни и така нататък –, и с всички тях Азова-
та организация се намира в непосредствена връзка 
и това е така по време на будното състояние при 
нормалните хора. Или с други думи: всичко оно-
ва, което обхващаме с името „Земя”, представляват 
именно тези сили. Всичко онова, което обхващаме 
във връзка с водата, което се намира в равновесие, 
стои в непосредствена връзка с Азовата организа-
ция. Всичко, което е от въздушно естество – нима 
не е истина, че наред с обикновената механика ние 
изучаваме и хидромеханика, аеромеханика, понеже 
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равновесните и метеорологичните процеси имат 
своите особени форми във въздуха – с всичко това 
Азовата организация се намира в непосредствена 
връзка. После Азовата организация е свързана и 
с една част от общото топлинно състояние, с една 
част от общите топлинни сили, през които непре-
къснато преминаваме, доколкото живеем в услови-
ята на физическия свят. 

Азова организация: Земя
 Вода
 Въздух

Астрално тяло: Топлина
 Светлина
  Химизъм
  Жизнен етер 

Аз задрасках думата топлина, защото тя е само 
една част. – Ние се пробуждаме и като Дух, с наша-
та Азова организация навлизаме в света на Земните 
сили. Всъщност, нашата връзка с тях е не физичес-
ки опосредствувана, не е физическа, а магическа. 
Но тя може да се осъществява само пространстве-
но, ограничена е чисто пространствено от граници-
те на нашия организъм. Ако Вие започнете да раз-
бирате, че връзките на нашата Азова организация 
са не физически, а магически, ще сте направили 
голяма крачка напред. 

А сега да преминем към астралното тяло: ко-
гато сме в будно състояние, астралното тяло непос-
редствено се свързва с определени сили, действу-
ващи върху нас, а не чрез етерното тяло. Това отно-
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во е само една част от топлинните сили; а именно 
с една част топлината действува върху физическия 
организъм, а с друга – върху етерния организъм. 
После астралното тяло се намира в непосредствена 
връзка със силите на светлината. Обаче Вие трябва 
да знаете, че за Духовната наука те са нещо различ-
но от това, което твърди за тях днешната физика. 
Няма да се задълбочаваме в теорията, но нима не е 
вярно, че в основата на това, което можем да въз-
приемаме от осветения околен свят, лежи етерът, 
така че сме в правото си да заявим: Светлината е 
една етерна сила. Днес официалната наука говори 
за светлината като за нещо, което осветява прос-
транството. Духовната наука говори за светлината 
така: тя нарича светлина също и това, което лежи 
в основата на другите сетивни възприятия, напри-
мер светлината на звуковите възприятия. Когато 
имаме звукови възприятия, университетската фи-
зика се опитва да говори само за външния корелат 
на звуковото възприятие, за подвижния въздух. 
Приведеният в движение въздух е само медиума 
на същинския звуков елемент. Същинският звуков 
елемент е от етерно естество, и вибрацията на въз-
духа е само последействие от етерното вибриране. 
Светлината живее също и в обонятелното възпри-
ятие. Накратко, в основата на всички сетивни въз-
приятия лежи нещо много по-общо от светлината, 
от това, което днешната физика нарича светлина. 
Разбира се, да се говори за светлината така, както 
Ви я описвам сега, е малко объркващо. Защото в 
общи линии така е говорила за светлината старата 
Духовна наука, включително до 12., 13. следхрис-
тиянско столетие. После разбирането за светлината 
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е изчезнало и хората са се опитвали да си служат с 
други, още по-непонятни изрази. Ето защо алхими-
ческите книги, написани след 12. столетие, са тол-
кова неразбираеми. За Вас е от значение това, което 
се нарича светлина. Чрез тази светлина астралното 
тяло е във връзка с всичко онова, което на Земята е 
обект на сетивно възприемане, и то директна връз-
ка, а не такава, която минава през етерното тяло. 
Това е изключително интересно. Навън светлина-
та живее в етера, обаче ние също притежаваме в 
себе си етерни сили. Светлината действува върху 
етерното тяло. Обаче при събуждане ние не влиза-
ме във връзка с тази светлина, която е вътре в нас, 
но с нейното посредничество ние се включваме във 
външно струящата светлина. Така стои и въпросът 
с външния, действуващ в света химизъм. В химиз-
ма ние също се включваме по един непосредствен 
начин. И това е особено важно, понеже то означава, 
че човекът, намиращ се в будно състояние, е вклю-
чен в един вид космически химизъм. Впрочем, на-
шата съвременна наука познава неживия химизъм, 
или в най-добрия случай, един донякъде органичен 
химизъм, обаче тя няма никаква представа за все-
общия, мировия химизъм. Тъкмо в него се включ-
ваме ние, когато се пробуждаме. По същия начин 
се включваме и във всеобщия миров живот, в жиз-
нения етер. 

И това, което накратко споделих с Вас, трябва 
да бъде постигнато, когато човек, такъв, какъвто го 
описах, постепенно изгради от първото тяло свое-
то второ тяло, а после и своето трето тяло. Всичко 
това трябва да бъде постигнато, като човек се пота-
пя в себе си, пронизвайки своето собствено същес-
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тво със земно-космическите начала. Той трябва да 
обхване света чрез самия себе си. Днес в нашата 
наука има една-единствена област, където всъщ-
ност физиката обяснява нещата така, както би било 
желателно и в много други области. Аз имам пред-
вид организацията на окото. 

Замислете се как изглежда окото за днешния 
физик: един чисто физически инструмент, изобра-
зяван като леща, където светлината се пречупва, 
изгражда се образът на съответния предмет и така 
нататък, само че в този случай остава неясно как 
душевният елемент преминава в целия този физи-
чески апарат. Всичко това е много интересно. Но 
разглеждайки нещата от физикална гледна точка, 
разполагайки с цялата тази рисунка, човек се спъва 
и не може да продължи нататък, защото иска, но не 
може да премине чрез мозъка в душевния елемент. 
Разгледайте още веднъж тази забавна философска 
акробатика, всички тези интересни, но всъщност 
крайно глупави теории за психо-физическия пара-
лелизъм или взаимодействие. В действителност, 
тъкмо в окото Азовата организация и астралното 
тяло непосредствено навлизат в това, което ние 
очертахме физически; вътре в окото те непосред-
ствено обхващат физическото. Следователно, по 
отношение на окото не е трудно да стигнем до пра-
вилно разбиране на нещата, понеже виждаме сво-
еобразното обособяване на окото, понеже окото е 
разположено почти извън тялото, а и в хода на ем-
брионалното развитие израства като едно външно 
образувание. Така стоят нещата с окото, но това е в 
сила и за целия човек. Целият човек би трябвало да 
бъде разбиран вътрешно-физикално, духовно-фи-
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зикално, така че към земните сили да бъдат приба-
вени подвижните сили на светлината. Необходимо 
е вътре в човешката организация да бъде опознато 
това, което обкръжаващият свят да дава на човека, 
това, което човекът непосредствено обхваща, фи-
зикално-конструираното. 

Как стоят нещата при абнормните състояния? 
Фактически, при абнормните състояния нещата 
стоят така, че даден орган – не непременно целият 
организъм – може да е в такова състояние, че чо-
векът да няма никаква възможност непосредствено 
да се включи към външния свят чрез този орган. 
Един орган, бих казал, може да застане като преч-
ка, така че човекът да не намери пътя към външния 
свят. И какво се случва тогава? Вземете който и да 
е орган, например белия дроб (Рис. 9). При някои 
абнормни състояния белият дроб е така поставен 
в човешкия организъм, че човекът, пробуждайки 
се, не може да се включи във външния свят. Обаче 
сега си представете и нещо друго: Даден човек спи 
и по време на съня в белия дроб се случва нещо, 
което дезорганизира белия дроб, така че когато се 
пробуди, той сякаш потъва в белия дроб, и не може 
да излезе във външния свят. Тогава неговият Аз и 
астралното тяло са един вид пресовани в областта 
на белия дроб и не могат да се измъкнат от там. 
Защото положението трябва да е такова, че чове-
кът със своето астрално тяло да се потапя, но после 
отново и без ограничения да излиза навън. Бели-
ят дроб трябва да му предостави възможността за 
този преход. Обаче в случая те не му предоставят 
тази възможност, те здраво задържат астралното 
тяло и Аза, и възпрепятствуват пробуждането на 
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човека. Бедата е там, че всеки път той се пробуж-
да при такива обстоятелства, понеже това, което се 
случва в белия дроб представлява една инфилтра-
ция, предизвикана от особения химизъм на някаква 
фино раздробена субстанция. Така белият дроб се 
запълва с тази субстанция, която има особен афи-
нитет към него. Белият дроб започва да функцио-
нира неправилно, в резултат на което човекът се 
пробужда. Но как се пробужда? Той се пробужда, 
обаче не идва в съзнание. За да дойде в съзнание, 
необходимо е да излезе от тялото и да се отправи 
към външния свят. Ако е само пресиран в тялото, 
той се пробужда; ако е проникнат от астралното 
тяло и Аза, той идва в съзнание. Ако се получи това 
пресиране, това натрупване, тогава сънят, здраво-
то безсъзнание преминава в болестно безсъзнание, 
или с други думи, човекът се пробужда, обаче не 
идва до съзнанието. 

Вие виждате, как изглежда състоянието на 
епилептика, гледано отвътре. При епилепсията, 
особено в детска възраст, нещата стоят така, както 
ги описах. Какво всъщност се случва при епилеп-
тика? При епилептиката се случва това, че със сво-
ята Азова организация и със своето астрално тяло 
той може да се потопи във физическото и етер-
ното тяло, обаче от друга страна, той не може да 
ги напусне и да излезе във външния свят; остава 
заключен там вътре в тях. Но замислете се, какво 
всъщност става, когато астралното тяло навле-
зе вътре, да кажем, в белия дроб, засяда там и не 
може да излезе обратно навън? То ще бъде притис-
нато към повърхността на белия дроб. Астралното 
тяло и Азовата организация ще бъдат притиснати, 
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задържани там. Ето защо в такъв случай под по-
върхността на органите се получава един застой на 
Азовата организация и на астралното тяло. И във 
външния свят това се проявява като спазъм, като 
гърч. Всеки път, когато настъпи гърч, ние устано-
вяваме един вътрешен застой под повърхността на 
някой орган. Такъв застой се получава предимно в 
някоя от частите на мозъка – а ние знаем как те се 
отнасят помежду си –, но застой може да се полу-
чи, примерно, в черния дроб или в белия дроб, а 
мозъчният застой да е само негова проекция, не-
гово слабо отражение. При всеки гърч е налице 
един застой на Азовата организация и на астрално-
то тяло вътре в някой орган. Едва сега ние стигаме 
до истинската причина на епилептичните гърчове, 
която обикновено се свежда до едно външно описа-
ние. Ние никога няма истински да вникнем в тези 
състояния, ако не съумеем да преминем от физи-
ческото и етерното тяло към Аза и астралното тяло. 
Ако не знаем, че астралното тяло и Азовата орга-
низация са ужасно притиснати към повърхността 
на даден орган, всичко обяснения за гърчовете ще 
са лишени от смисъл. Астралното тяло и Азовата 
организация се стремят да излязат навън, но биват 
задържани и притиснати към органите. 

Ако Вие приемете това, което обсъждаме тук, 
вероятно ще се запитате: Как трябва да постъпя 
аз, ако в детска възраст се проявят симптоми на 
епилепсия, припадъци със загуба на съзнание, гър-
чове или техни еквиваленти, за които тепърва ще 
говорим? Какво да се прави във всеки конкретен 
случай? – Във всеки конкретен случай ние трябва, 
бих казал, да се ръководим от нашия инстинкт. На 
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първо място, трябва да проверим, дали при някои 
нарушения на съзнанието не става дума за обик-
новено главозамайване. Такива главозамайвания 
се наблюдават често. При децата се установява и 
известна предразположеност към тях. Лесно може 
да се предположи, че ако пристъпите със загуба 
на съзнание са кратки, а главозамайванията про-
дължителни, тук нещо липсва. И тук може да лип-
сва, примерно, следното: Азовата организация и 
астралното тяло не влизат в непосредствено отно-
шение със силите на равновесието. Преди всичко, 
тук Вие трябва да проверите дали при съответно-
то дете Азовата организация и астралното тяло 
създават правилни отношения със силите на рав-
новесието. После го накарайте да се занимава с 
гимнастика или евритмия, да вдига гири (Рис. 10), 
или нещо подобно, да прави упражнения, свърза-
ни с равновесието, и тези упражнения да се правят 
във възрастта между смяната на зъбите и половата 
зрялост. После му предложете и следното: Дайте 
му две еднакво тежки гири – те обаче трябва да са 
измерени с аптекарска точност – и го накарайте да 
прави различни упражнения с тях, включително и 
евритмични упражнения, и Вие вече ще сте напра-
вили нещо. След това, детето да вземе в лявата си 
ръка една гира, която е по-лека от дясната и нека 
отново да прави упражнения, после обратно: да 
вземе в дясната си ръка по-леката от двете гири 
и да продължи с упражненията. Сега привържете 
някаква тежест към крака му, която да не е прека-
лено голяма, за да може да ходи и да усеща сила-
та, която тегли крака му надолу. Обикновено то 
не усеща достатъчно тази сила; но то трябва да 
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навлезе навътре със своята Азова организация и 
тогава веднага ще забележи, че сте му закачили 
някаква тежест. После закачете тежестта на дру-
гия крак; подтикнете го да извършва движенията 
по-скоро мислено, да се пренася мислено в дви-
женията, в протягането на лявата ръка, в протяга-
нето на дясната ръка, в протягането на двете ръце; 
накарайте го съзнателно да възприема тежестта, 
докато стои на единия си крак, а другия повдига 
във въздуха. Накратко, в случаите на главозамай-
ване, Вие ще забележите: Детето не навлиза как-
то трябва в земните сили; ето защо се налага да 
го принудите да извършва такива движения, при 
които то ще се учи да овладява и постига равно-
весието. По сходен начин трябва да се постъпва и 
при лечението на епилептичните и епилептоидни 
деца, за да се улесни тяхното включване в другите 
сили.

До тук нещата са ясни. Вие бихте могли да 
постигнете нещо при някои епилептици, при които 
сте установили нарушения в циркулаторната сис-
тема, които всъщност се обуславят от обращени-
ето на соковете. Ако Вие забележите, че епилеп-
тичните припадъци, появяващи се гърчове, спазми 
или световъртеж, са свързани с усещане за гадене, 
това се обяснява с невъзможност за включване във 
водния елемент. Добре би било, ако направим вод-
ния елемент по-забележим за детето, преди той да 
бъде приет в организма, опитвайки се да приготвя-
ме храната така, че детето да я усеща много силно. 
Външно бихме могли да постигнем нещо, ако нау-
чим детето да плува. Обучението по плуване е едно 
много добро средство при епилептиците; нужно е 
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само да се вглеждаме с разбиране в това, което се 
проявява в този случай. 

При помрачения в съзнанието, които не са съп-
роводени със силно гадене, не е лошо да се правят 
регулирани дихателни упражнения, за да се пос-
тигне свързването с въздушния елемент. А за да 
постигнат правилната връзка с топлината, епилеп-
тичните деца трябва да бъдат обучавани така, че да 
чувствуват топлината. Това означава, че ако за нор-
малните деца е нежелателно да се разхождат полу-
голи, което често е причина за раздразване, а дори 
и за възпаление на апендикса в по-късна възраст 
– хората, естествено, не го знаят – то за епилептич-
ните деца това е истинска отрова. Епилептичните 
деца трябва да са така облечени, че винаги да са 
склонни към изпотяване, – да имат готовност за из-
потяване, да се обличат в по-топли дрехи, отколко-
то е необходимо. Това е същинска терапия. Всички 
ужасни разговори на тема закаляване водят до това, 
че още като деца хората стават ужасно закалени и 
последицата от това закаляване е, че когато хората 
остареят, те не могат да пресекат огрения от слънце 
площад, без да им се подкосят краката. Обаче не е 
закален този, който не може да пресече площада в 
един топъл ден, без да му прилошее. Вижте само 
господата, които свалят своите цилиндри, когато 
прекосяват огрения от слънце площад, а краката 
им непрекъснато се подкосяват. Ето как изглеждат 
последиците от днешното закаляване. 

С това ние разгледахме факторите, които още 
в детска възраст въвеждат Азовата организация в 
онези елементи, в които тя трябва да бъде въведена. 
Обаче тук ние вече навлизаме в онази област, къде-
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то непосредствено към работата на педагога тряб-
ва да се включи и лекарят. Защото в тези случаи, 
когато епилептичните прояви са вече налице, ние 
можем да пристъпим към работа само с помощта 
на лечебните средства и ние не бива да се плашим 
от използването на лечебните средства. Доколкото 
епилептичните прояви са свързани с това, с което 
ще бъдат свързани, когато астралното тяло е анга-
жирано в своите главни задачи, т.е. когато по-гор-
ните етерни елементи възпрепятствуват прониква-
нето на астралното тяло във външния свят, тогава 
ние трябва да упражним въздействие върху тези 
елементи вътре в самия човек. И тук става дума за 
това, ние действително да намерим правилния път, 
но преди всичко сме длъжни да разберем, дали ас-
тралното тяло е ангажирано, или не. 

И как да познаем, дали астралното тяло е дос-
татъчно ангажирано в тези процеси? Който е наб-
людавал много епилептични или епилептоидно 
предразположени деца, може да констатира две 
коренно различни състояния. При едното от тях 
детето, бих казал, не се отнася предизвикателно 
към моралните изисквания, понеже то се приспо-
собява към това, което възрастните му внушават в 
морално отношение. Така че ако ние имаме работа 
с епилептични или епилептоидни деца, които лес-
но се вместват в мировия морален ред, можем да 
се спрем на споменатите преди малко средства. Но 
ако работим с деца, които нямат усет за моралното, 
ако например лесно стават агресивни по време на 
пристъпите – защото епилептичните пристъпи мо-
гат да бъдат маркирани от разрушителни действия, 
за които често пъти детето няма никакъв спомен 
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– ако, следователно, установим морални недоста-
тъци, тогава още в ранната детска възраст следва 
да прибегнем до лекарствени средства, така че да 
смекчим епилептичните прояви с обичайните ле-
чебни средства, като Сяра и Беладона, за които ще 
говорим по-нататък. Тук бих искал само да посоча, 
как с оглед на външните наблюдения можем да пре-
минем от по-скоро педагогическите към по-скоро 
медицинските мерки. А за известна група епилеп-
тични деца, понеже те са много добре вградени във 
външния свят, външните упражнения следва да се 
избягват и да се акцентира главно върху вътрешна-
та терапия. 

А сега стигаме до онова място, където епилеп-
тичните явления напълно логично преминават в 
друг вид явления. Вчера аз казах, че мислите всъщ-
ност не могат да бъдат погрешни и сега ще про-
дължа с това, как именно човекът вгражда в себе 
си мислите. Едно такова явление, каквото е застоят 
на астралното тяло в белия дроб, е предизвикано 
от това, че мислите не навлизат по правилния на-
чин в белия дроб. Следователно, тук имаме един 
мисловен дефект. Той се проявява, когато при сли-
зането си от духовния свят ние не сме в състояние 
да овладеем нашия организъм по правилен начин, 
за да можем да го изградим втория път. Обаче ние 
донасяме със себе си от нашия предишен земен жи-
вот също и волевия елемент, който се разпределя в 
отделните органи. И както мислите изобщо не мо-
гат да бъдат погрешни, а са изкривени само поради 
несъвършенства в нашия организъм, следователно 
изкривени могат да са и органите, по същия начин 
стоят нещата и с волята, която донасяме със себе си 
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от духовния свят: тя също едва ли може да е пра-
вилна. Тя идва на този свят в пълна неувереност 
и трябва да укрепне в мисловната система. Мис-
ловната система е от такова естество, че никъде по 
света тя не може да бъде погрешна; при волевата 
система нещата стоят така, че тя едва ли може да 
бъде правилна, ако човек не полага усилия за тази 
цел. Човекът при всички обстоятелства внася в све-
та една неправилна волева система. Където и да се 
раждаме по света, ние никъде и никога не донасяме 
със себе си моралност. Моралността е нещо, което 
ние трябва да постигнем постепенно. Това, което 
е било моралност в нашата предишна инкарнация, 
ние сме го изразходвали между смъртта и новото 
раждане, когато сме били ангажирани с мъдрото 
изграждане на нашето бъдещо тяло; тази морал-
ност отдавна се е изпарила; ние винаги трябва от-
ново да постигаме морала във всеки следващ земен 
живот. А това означава, че сега ние сме изправени 
пред нещо много важно: Сега, слизайки аморални 
от духовния свят, ние сме длъжни да развиваме в 
нашата воля усета за смисъл; ние навлизаме в орга-
ните с нашата воля, в нашата воля ние сме длъжни 
да развиваме усета за това, което ни пресреща във 
външния свят като морал. 

И колко удивително е, как наред с изучаване-
то на говора, в проговарянето, в детето се вливат и 
моралните импулси. Ето защо за нас е от огромно 
значение да знаем, какво представлява имитира-
нето. Ако около себе си детето има аморални въз-
питатели и родители, които говорят аморално, то 
в дълбоката си вътрешна организация детето ще 
имитира не външното поведение, а вътрешното 
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душевно съдържание на околните. Следователно, 
става дума за това, че ние влизаме в отношение 
също и с външния свят, обаче по обиколния път 
посредством целия организъм, а не чрез отделни-
те органи. И когато настъпи някакъв застой, този 
застой настъпва поради това, че докато по-рано 
ние сме излизали навън с нашите мисли, сега не 
можем да сторим същото с нашата воля. И всичко 
това се проявява в моралните дефекти. Сега Вие 
виждате вътрешните причини за моралните де-
фекти: в целия човешки организъм се натрупва 
онова, което идва от пред-земното битие и отново 
трябва да намери себе си, откривайки достъпа до 
моралната оценка на обкръжаващия ни свят. Ние 
сме длъжни да приемем морала на обкръжаващия 
ни свят. Обаче при определени обстоятелства ние 
не можем това, а именно когато нашата духовно-
душевна организация се натрупва и засяда във 
физическата организация, когато ние не можем да 
пробием навътре с нашата духовно-душевна орга-
низация. 

Виждате ли, тук става дума за това, че всъщ-
ност човекът е изцяло поставен в моралната об-
ласт. Ние трябва да вникнем в тези неща по пра-
вилния начин. Ако сте изправени пред същинските 
епилептични прояви, Вие ще трябва да ги диагнос-
тицирате с оглед на описаните от мен симптоми, 
пристъпи на главозамайване, загуба на съзнание и 
така нататък. Всички те са преходни състояния. Но 
ако искате да установите морални дефекти в мо-
ралната област, Вие трябва да имате не преходните, 
а трайните симптоми. 

И така, каква е причината за основните нару-
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шения? Естествено, всичко е обусловено от карма-
та; тук трябва да говорим за две страни на неща-
та, за качествата, с които човек се проявява, и за 
тяхната кармическа обусловеност. Представете си, 
че ембрионът е така разположен в организма, че е 
твърде притиснат и мозъкът се оказва недостатъч-
но развит в сравнение на останалите части на ор-
ганизма. Сега Вие установявате следното: поради 
недостатъчно развития мозък през детския период, 
Вие имате онези излъчвания от мозъка, които са 
особено важни между 7. и 14. година; те се оказват 
нарушени и застинали, и от това, което застива и се 
натрупва тук, възниква един вид отражение, зася-
гащо функцията на далака. Какви са последиците? 
Последиците от този застой са тези, че детето не 
развива никаква вътрешна симпатия към морал-
ната страна на нещата; липсва му симпатия към 
моралното. Както за далтониста не съществуват 
цветове, така и за някои деца не съществуват мо-
ралните импулси, скрити в нашите думи, в нашите 
предупреждения. Детето израства морално сляпо. 
И сега ние имаме задачата да премахнем тази мо-
рална слепота. 

Следователно, ако внимателно проследяваме 
външните деформации, в тях винаги ще откриваме 
удивителни симптоми. Срещу шарлатанските зани-
мания с френология може да се говори много, но за 
преценка на моралните дефекти, човек трябва да 
се обърне към истинската френология. Колко инте-
ресно е да се види, че моралните дефекти, свързани 
с кармата, са толкова могъщи сили, че кармическа-
та аморалност неизбежно се проявява под формата 
на деформации във физическия организъм. 
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Но от друга страна, тъкмо в тази област са осо-
бено подходящи лечебно-педагогическите мерки и 
ако човек е постигнал качествата, за които стана 
дума вчера, вътрешната смелост и решителност, 
той ще има и необходимата вътрешна сила. За 
всички тези неща наистина е необходима вътрешна 
сила. Че може да настъпи изцеление, това аз често 
съм илюстрирал с един пример. Виждате ли, един 
много известен немски поет се подложил веднъж 
на изследване при специалист френолог. По това 
време той вече бил прославен, високо ценен поет. 
Докато в началото френологът, който се надявал 
да открие всевъзможни интересни неща, обсъждал 
много оживено установените от него подробности, 
внезапно, напипвайки едно определено място, поб-
леднял и не се осмелил да говори по-нататък. Пое-
тът започнал да се смее и казал: Аз вече знам, Вие 
открихте признаците, издаващи крадеца; при мен 
те са много силно изразени! – Френологът открил, 
че изследваното лице е можело да стане клептоман. 
Само че то преобразувало клептоманията в поетич-
но изкуство. 

Ето как трябва да бъдат разбирани нещата, 
които обсъждахме вчера; и за тях не би трябвало 
предварително да се съди, както хората обикнове-
но правят. Защото, виждате ли, нещата стоят така: 
Когато се изправим пред човека, ние виждаме, че 
той е изградил своите човешки качества, изхож-
дайки главно от два полюса: полюсът на мислите 
и представите, и полюсът на волята. Да, и мислов-
но-представният полюс е болен, ако той не е кра-
дец, при това изпечен крадец. Мозъчно-представ-
ната организация трябва да бъде ужасен крадец, и 
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спрямо това, което тя поема от света, моралът не 
бива да се прилага. Тя трябва да има инстинкта за 
присвояване на всичко. И човекът е склонен към 
епилепсия или нещо подобно, ако мисловно-пред-
ставната организация не граби всичко и отвсякъде. 
Но по волята на Бога това не се отнася за полюса на 
волята! Волевата организация трябва да бъде сдър-
жана, тя трябва да бъде възприемчива, тя трябва да 
има усещането за „мое” и „твое” и това усещане се 
развива едва в хора на външния живот. Помислете: 
животните, които повече от хората живеят в света 
на представите, биха гладували постоянно, ако ня-
маха инстинкта да си присвояват всичко. Нека да 
се замислим върху тези неща. Това не бива да се 
промъква във волевата организация, то трябва да 
остане в областта на фините представи. И аз бих 
казал следното: Ако астралната инфилтрация на 
нашия мозък, за която е напълно оправдано да си 
присвоя всичко, се промъкне в двигателно-вещес-
твообменната система или в ритмичната система, 
тогава във волята възниква като тенденция това, 
което трябва да си остане в мисловно-представната 
организация: възниква поривът да си присвояваме 
всичко. Това може да се прояви в напълно безобид-
на форма и тогава Вие забелязвате, че детето започ-
ва да прибира всичко и да си прави колекции. Ес-
тествено, човек непрекъснато се бори с тези неща 
и ето защо те не вземат застрашителни размери. 
Добре е да забелязваме тези особености. Разбира 
се, обикновено детето не отива далече по този път, 
защото започва да яде бой. Ние трябва внимателно 
да преценим, дали детето се поддава на тази склон-
ност: да запазва и да събира всевъзможни неща. Но 
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по-важното е друго: да имаме усещането, къде за-
почва патологията. 

А патологията започва та, където се прекрачи 
определена мярка. Филистерството е присъщо на 
мнозина, но все пак без достатъчно основания е 
трудно да се определи, доколко е нормално да се 
събират различни вещи и предмети. Можеш да си 
голям филистер и да събираш пощенски марки, и 
тогава страстта към събиране е съвсем безвредна. 
Ако обаче я срещнем у едно дете като израз на под-
ражание, това означава, че тенденцията за присвоя-
ване се е спуснала надолу в сферата на волята. Сега 
всъщност става дума за това, Вие внимателно да 
наблюдавате, за да разберете дали при клептомани-
ята не сме изправени пред един кармическо-мора-
лен дефект, и с оглед на моите вчерашни обяснения 
да се обърнете към детето с правилната душевна 
нагласа и да го възпитавате в морален смисъл, но 
с извънредна вътрешна оживеност, а не вяло и от-
пуснато. Вътрешно оживени и развълнувани, тър-
сете такива житейски истории, в които това, което 
детето върши, стига до пълен абсурд. Разказвайте 
му случки, свързани с кражби и го правете непре-
къснато. Всичко това води до едно повлияване на 
кармата. 

Лечебно-педагогическите мерки в областта на 
морала са възможни, ако ние действително участ-
вуваме в тях, ако лично се интересуваме за всеки 
конкретен случай. Всеки клептоман е извънредно 
интересен. При него представите, бих казал, оти-
ват чак до върха на пръстите на ръцете и краката. 
И човек, разбира се, трябва да знае тези неща, ако 
иска да възпитава такова дете. В разказите си нека 
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да вмъкваме жестове, които клептоманът обича да 
използва. Задълбочавайте се във всеки отделен слу-
чай, и намирайте легенди, приказки, в които тези 
неща стигат до пълен абсурд. 

Размишлявайте и по-нататък върху тези въп-
роси; ние ще разгледаме и други случаи с клепто-
мания; не спирайте да размишлявате и Вие ще се 
убедите, как в тази област Вие навлизате в терапи-
ята именно чрез диагностиката. 
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ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 28. Юни 1924

И така, скъпи мои приятели, нека днес да прис-
тъпим към един вид обобщение на въвеждащите 
лекции, а от утре ще преминем към практическо-
то разглеждане на някои отделни случаи. Нещата 
стоят така, че едно точно наблюдение върху същ-
ността на така наречените душевни заболявания по 
необходимост ни отвежда и до отправната точка на 
лечението. Причината, че лечението на възрастни-
те с нашите методи днес все още среща известни 
трудности, се корени в това, което аз изложих: за 
работа с душевно болни трябва да има определени 
условия, които в тази област изобщо не могат да 
бъдат създадени от нашето антропософско Общес-
тво, докато отношенията в заобикалящия ни свят 
са такива, каквито са те днес. Напротив, при де-
цата нещата стоят така, че тук възпитанието може 
да постигне твърде много. Но както вече видяхте, 
скъпи мои приятели, при душевните заболявания 
– естествено също и при други случаи, в много по-
точен смисъл – става въпрос за кармически връзки, 
проявяващи се в хода на болестта. 

Естествено, може да бъде поставен основа-
телният въпрос – той може да е поставен несъз-
нателно, но ние трябва да се досетим какво лежи 
в основата му –: Докъде може да стигне едно по-
добрение? – Всяка степен на подобрение, която 
можем да постигнем, е печалба за болния човек. 
Ние никога не бива да се утешаваме с мисли, че: 
Кармата е такава и затова нещата не вървят. Ние 
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можем да казваме това за външните кармически съ-
бития, – но не можем да го допускаме за свободно 
протичащите потоци на мисленето, чувствата и во-
лята при самия човек. Защото кармата може да се 
изпълни по различни пътища. Възможни са и отк-
лонения от кармата, това не означава, че примерно 
нещата, които трябва да станат, няма да се случат, 
но те могат да се изпълнят по различен начин, аз 
често съм говорил за пренаталното възпитание, за 
едно възпитание още в ембрионалния период и съм 
казвал: Докато детето не диша, всичко се свежда до 
възпитанието и поведението на майката. Останало-
то е работа на Боговете и там човек не трябва да се 
намесва. 

Обаче правилният подход е възможен само, 
ако разглеждаме тези неща така, както започнахме 
вчера по отношение на епилептичните разстройст-
ва, вземайки предвид физическото тяло, етерното 
тяло, астралното тяло и Азовата организация. И 
какво установихме при всички форми на епилеп-
тични и епилептоидни разстройства при децата? 
Ние установихме един застой, едно натрупване на 
астралното тяло и Азовата организация в някои от 
органите. Повърхността на органа не пропуска на-
вън астралното тяло и Азовата организация. Те се 
натрупват вътре в органа; там възниква сгъстена 
астрална и Азова атмосфера. Това създава предпос-
тавка за гърчове. Защото при гърч, винаги имаме 
следното: Същността на гърча се състои в това, че 
ако тук се намира даден орган (Рис. 11) със своето 
етерно тяло, възниква едно точно определено отно-
шение между физическото и етерното тяло от една 
страна и астралното тяло и Аза от друга страна. 
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И така, нали всички Вие знаете – за това мо-
жем да говорим само при наличие на подобни 
предпоставки – че има определени външни усло-
вия, при които неорганичните природни вещества 
се свързват едно с друго. Както твърди химията, 
макар и да не е съвсем вярно, съществуват опре-
делени съотношения – аз нямам предвид атомните 
тегла, понеже така вече навлизаме в теорията – но 
факт е, че водородът и кислородът се съединяват 
в определено отношение. Ако имаме сярната кисе-
лина, H2SO4, там водород, сяра и кислород се нами-
рат в определено съотношение. Ако то се промени, 
полученото вещество може да е съвсем друго. Ако 
имаме друго съотношение между водород, сяра и 
кислород, ще получим серниста киселина H2SO3, 
макар че веществата са същите. 

Подобни, точно определени съотношения има-
ме и при така наречения „нормален човек”, казвам 
„така наречения”, понеже изразът „нормален чо-
век” е абсолютно филистерски, предполагайки, че 
тук съществуват някакви граници. Да, вътре в оп-
ределени граници съотношенията са променливи. 
Обаче ако се излезе извън определените съотноше-
ния, а те могат да са индивидуални за всеки отде-
лен човек, ако се излезе извън границите, настъпва 
абнормното, болестното. Следователно, може да се 
получи така, че астралното тяло и Азовата органи-
зация да заседнат в някой орган и да не са в състо-
яние – нещо, което вчера приехме за необходимо 
– да излязат извън органа, извън физическото тяло. 
Ако астралното тяло и Азът се натрупат в даден 
орган, там се съсредоточава излишък от астрално 
тяло и излишък от Азова организация и в резул-
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тат на тези застойни, излишни количества, органът 
става такъв, че започва да усеща астралността. Ако 
в органа се съдържа правилното количество аст-
ралност, той не възприема астралността. Органът 
е принуден да усеща всяка непринадлежаща му де-
ятелност от страна на астралното тяло и Азовата 
организация. Ако нещо не преминава в съзнанието, 
а се натрупва, създавайки прекалено големи коли-
чества от астралност и Азова организация, които 
не преминават в съзнанието, тогава възникват гър-
човете. И тогава Вие вече наблюдавате странични-
те явления, нарушенията в яснотата на съзнанието. 
Нарушенията на съзнанието настъпват винаги, ко-
гато става дума за орган, който по начало е свързан 
със съзнанието. Ако имаме работа с орган, който не 
е пряко свързан със съзнанието – защото има и та-
кива органи, да ги наречем „възпиращи”, които са 
свързани със съзнанието не пряко, а косвено – тога-
ва възниква не безсъзнание, а болка. Болката пред-
ставлява повишено, несмекчено съзнание. Гърчо-
вите състояния като такива не са болезнени, това 
е просто един факт; а болката идва тогава, когато 
споменатото натрупване засегне „възпиращите” 
органи, а не органите, които „пробуждат” съзнани-
ето. Тогава настъпва повишеното съзнание, болка-
та. Такава е същността на болката. 

Дотук ние разгледахме онези форми на умо-
помрачение, включително и в детския организъм, 
които се вливат в епилептичната или епилептоид-
ната патология и които ще обсъдим по-подробно, 
когато се спрем на конкретните случаи. 

Но сега Вие лесно ще възразите, че нещата мо-
гат да бъдат представени и по друг начин. Може да 
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се получи така, че повърхността на един орган не 
задържа Азовата организация и астралното тяло, 
а е твърде пропусклива и органът, бих казал, не 
може да ги задържи за своя лична употреба, така 
че в случая астралността и свързаната с нея Азова 
организация не се натрупват в органа, а така да се 
каже, леко преливат извън неговите граници (Рис. 
11). Бихме могли да кажем, че повърхността става 
твърде пропусклива за астралността и Азовата ор-
ганизация и по отношение на тях органът „изтича”. 
С имагинативното съзнание ние виждаме точно 
това: органът се разлива извън своите очертания, 
той изтича. Един такъв изтичащ орган винаги е 
свързан с физическия корелат на секрецията, коя-
то естествено в някои органи се проявява съвсем 
слабо, но може да се прояви и доста осезаемо. Ние 
ще говорим и за това. Виждате ли, ако нещата се 
отнасят за детската възраст, тук ние имаме работа 
с едно болестно явление, което може да бъде леку-
вано само чрез укрепването на астралното тяло и 
Азовата организация, така да се каже, чрез връща-
нето им в органа. 

И така, към какви форми, към какви външно 
доловими симптомо-комплекси води едно тако-
ва вътрешно устройства на организма? Тук ние 
навлизаме в една област, където детската възраст 
предлага симптоми, различни от тези при възрас-
тните. Тук ние се изправяме пред такива форми 
на умопомрачение, които в периода на човешко-
то развитие между раждането и половата зрялост 
се свеждат до разновидностите на хистеричното 
умопомрачение. В тези разновидности на хисте-
ричното умопомрачение си дават среща всички не-
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ясноти от страна на официалната наука. Всичко в 
тази област е белязано с всевъзможни необективни 
мисловни щампи. И това започва още с първия пог-
лед, който човек отправя към тези неща; тъй като 
според съвременните представи това хистерично 
умопомрачение се свърза малко или много с поло-
вия живот. Дори повечето случаи биват свързани 
по-скоро с половия живот на жената, отколкото с 
половия живот на мъжа. Тук е важно не словесното 
обозначение, а какво се крие зад него. Дали става 
дума за хистерично умопомрачение, както обикно-
вено се мисли, или за по-широк кръг от симптоми 
– ето кое е същественото. 

Работата е там, че до половата зрялост дете-
то просто не може да има тази форма на умопом-
рачение, която му приписват, ако при хистерията 
се има предвид пола; по-скоро през първата епоха 
от живота, у детето може да се появи нещо, което 
описах като един вид излизане на астралното тяло 
и на Азовата организация извън границите на съ-
ответния орган. Само това може да се срещне при 
детето. 

Ние трябва да отхвърлим всички описания на 
хистеричното умопомрачение, понеже всички тези 
описания си служат с общи понятия, но ако мислим 
с общи понятия, описанието се оказва погрешно. 
Днес многобройните описания в областта на пси-
хиатрията са просто погрешни, нещата не бива да 
бъдат правени така, както е прието днес. 

Нека да помислим какво всъщност става тук. 
Както посочих вчера, детето трудно обхваща вън-
шния свят. То трудно овладява равновесното със-
тояние с елемента вода, равновесното състояние 
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с елемента въздух, диференцирането на топлина-
та, на светлината, на химизма, диференцирането 
на всеобщия миров живот; то ги обхваща твърде 
силно, а не твърде слабо, какъвто е случаят с епи-
лептичното умопомрачение; то разпростира своето 
астрално тяло и Аза навсякъде в своето обкръже-
ние, в тежестта, в топлината, то ги обхваща по тол-
кова интензивен начин, какъвто при така наречено-
то нормално дете е невъзможен. И какво възниква 
сега? 

Виждате ли, нужно е само да си представите, 
как, примерно, одрасквате кожата на ръката си и 
с наранената, чувствителна повърхност, улавяте 
някакъв предмет. Вие сте чувствителни към бол-
ката, понеже с Вашето вътрешно астрално тяло 
Вие навлизате прекалено силно във външния свят. 
С астралното тяло и с Аза човек може да навлезе 
във външния свят само до известна степен. Детето, 
което поначало изнася навън своето астрално тяло 
по един фин начин, сякаш е наранено. Напълно 
разбираемо е, че в резултат на това възниква една 
свръхчувствителност, едно свръхчувствително се-
беотдаване, отправено към целия околен свят. Едно 
такова човешко същество усеща своето обкръже-
ние много по-силно, много по-интензивно, а също 
и го отразява в себе си много по-силно. После въз-
никват и представи, причиняващи болка. В момен-
та, в който човек разгърне волята си срещу нещо, 
той става свръхчувствителен към него. Както во-
лята се разгръща, в съзнателните части възникват 
забележителни явления; при разгръщане на волята 
възниква прекалено засилено съзнание, възниква 
болка; тук е зародишният стадий на болката, тук 
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болката е в Status nascendi. Но човек се стреми да я 
подтиска. Всичко това протича много интензивно. 
И когато човек се стреми да подтисне болката, Вие 
виждате, че стигаме до описания, които имат точ-
но определен смисъл в живота. Например, детето 
иска да направи нещо и се получава следното: то 
усеща болка и вместо да излее душевния си живот 
в действие, детето се отдръпва от своя ужасяващо 
силен душевен живот. То с ужас те отдръпва от са-
мото себе си. Или, ако не става дума за действие, 
а за маскирано действие, скрито в живота на пред-
ставите – тук се намесва също и волята – ако ста-
ва дума за действие в областта на представите, ако 
представите трябва да се развиват, може да се по-
лучи така, че при определени форми на заболяване 
представите не могат да възникнат в подходящия 
зародишен момент и вместо представи, възниква 
страх. Всяка такава представа, която в момента, ко-
гато трябва да бъде осъзната, в момента на своето 
възникване предизвиква страх, всяка такава предс-
тава същевременно предизвиква и това, че под нея 
се разгръща един силен живот на чувствата. Чувс-
твата врят и кипят, и в този момент винаги можем 
да констатираме началото на едно депресивно със-
тояние. Чувствата, които остават необхванати от 
представите, са депресивни; само онези чувства не 
са депресивни, които – веднага след тяхното въз-
никване – биват обхванати от представите. 

В основата си, нещата които описваме, пред-
ставляват определени симптомо-комплекси. Ако 
човек се научи да вниква в същността на една та-
кава абнормност, тогава той може да я наблюдава 
непосредствено. И това се получава, когато ду-
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ховно-научният мироглед проникне в практичес-
ката област на живота. Тук описанията трябва да 
станат непосредствени и живи, да се освободят от 
всякакви абстракции, и накрая да се стигне до там, 
че този, който прави описанията, да ги види в ли-
цето на болния човек. Тук Вие буквално виждате 
това, което се случва: изтичането на астралността 
и Азовата организация от даден орган или от група 
органи. 

Един от по-грубо изразените симптомо-ком-
пекси при децата е нощното напикаване. Но нека 
да разгледаме откъде идва нощното напикаване. То 
има своя произход в посочените факти. И така, ви-
наги, когато имаме работа с незадържане на урина-
та, ние трябва да знаем: Тук астралното тяло изти-
ча навън. Защото всяка разновидност на отделяне и 
секретиране, е свързана с дейността на астралното 
тяло и Аза. Те трябва да са в ред, за да са в ред от-
делянето и секрециите. 

Тук нека отново да напомним, че Азовата ор-
ганизация и астралното тяло посредством физи-
ческото тяло са свързани с така наречените четири 
елемента, че в етерното тяло Азовата организация 
и астралното тяло са повече свързани с по-висшите 
елементи, с една част от топлината, със светлината, 
химизма и всеобщия миров живот. Следователно, 
ако разширим този начин на изразяване и прекра-
чим в духовната област, както това е ставало и по-
рано при инстинктивното ясновидство, когато фи-
зическото не е било толкова ясно разграничавано 
от духовното, би трябвало да кажем: В тези случаи 
ние сме изправени пред една голяма душевна рани-
мост на детето. И като обобщаващо понятие, тази 
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душевна ранимост на детето обхваща всичко, кое-
то се проявява тук. И ако тази душевна ранимост 
не може да бъде смекчена именно чрез лечебната 
педагогика, тогава по-късно при половото съзрява-
не се проявяват съответно женската или мъжката 
разновидност на тази душевна ранимост. Женската 
разновидност приема облика на хистеричното, как-
то обикновено го наричат; мъжката разновидност 
приема друг облик. 

Навсякъде, където срещате такава противо-
положност на епилептичното и епилептоидното 
умопомрачение, Вие трябва да обръщате внимание 
на това, как протичат секретиращите функции на 
организма. Особено внимание заслужава изпотя-
ването при детето. Вие внимателно трябва да про-
верите, ако искате да научите детето на нещо, ако 
искате да породите някакви представи у него, дали 
в състоянията на изпотяване не бива изживявана 
всъщност тъкмо тази вътрешна ранимост. И тук 
съществува една голяма трудност. Обикновено Вие 
ще установите, че това, което предизвиква такива 
вътрешни състояния, веднага води до изпотяване. 
Това обикновено е така, но не винаги. Защото често 
пъти се случва нещо много своеобразно: Вътреш-
ният страх или вътрешната сдържаност, като израз 
на вътрешната ранимост, не действува така, както 
външното усещане за рана, а това, което възниква 
сега, първо трябва да се „смели” в човека по най-
странни начини, и то не веднага, а едва след около 
три, три и половина дни. Всичко, което след случ-
ва при разширяване на астралното тяло и Азовата 
организация, има нещо общо с нормалното разши-
ряване на астралното тяло и Азовата организация 
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при настъпването на смъртта. Когато имаме работа 
с натрупване или застой, тогава настъпва нещо, ко-
ето е противоположно на умирането. При епилеп-
сията имаме един опит за „пресиране” на живота в 
човешкия организъм, един опит за подражание на 
инкарнационните процеси, само че при абнормни 
условия. При състоянията, за които говорим сега, 
има един вид подражание на това, което става при 
умирането: След смъртта, животът, така да се каже, 
се „разлива” или „изтича” навън от тялото и с това 
е свързано споменатото разширяване на астрално-
то тяло и Аза. Ето с какво си имаме работа. 

Ако притежаваме усет за тези неща, постепен-
но стигаме до една важна подробност, която е не-
обходима за наблюдението на такива случаи: Човек 
получава един вид обонятелен орган за това, което 
става в детето; той просто подушва това „изтичане” 
на живота. И човек действително го подушва. И това 
вече принадлежи към езотеричната страна на тези 
неща: Да си изработим един обонятелен усет, кой-
то ни позволява да различаваме аурата на болните 
деца от аурата на нормалните деца. Напълно вярно 
е: в ауричното изпотяване на тези деца се усеща 
едва доловима трупна миризма. Както виждате, тук 
се проявяват дори и съпътствуващите признаци на 
умирането, а именно това изпотяване поради една 
или друга причина. Те могат да настъпят в хода на 
следващите три дни, т. е. приблизително същия пе-
риод от време, през който продължава и ретроспек-
цията след смъртта, съпровождана от уголемяване 
на астралното тяло и Азовата организация. 

И така, изхождайки от едно такова познание, 
Вие трябва да се опрете на нещо, което установя-
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вате в представите или волята на едно такова дете 
и после да го проследите през следващите 3-4 дни. 
Тогава Вие ще прецените, дали в случая наистина 
имате пред себе си тази форма на абнормен душе-
вен живот, която аз току-що описах. И сега, имайки 
предвид съответните предпоставки, Вие ще поста-
вите въпроса: Как аз да лекувам едно такова дете? 

Едно такова дете застава пред мен по такъв на-
чин, че във всяко негово действие аз виждам душата 
му като на длан. Неговата душа прелива във всич-
ко, което детето върши около мен. Вие добре раз-
бирате, че когато душата на детето, така да се каже, 
се излива към някого или към нещо, възпитанието 
особено много зависи от това, какво от своя стра-
на – черпейки от основната си душевна нагласа, от 
основното си душевно настроение – възпитателят 
сам ще влее в детето чрез своето поведение в света. 
Нека да допуснем, че Вие сте един страшно нетър-
пелив възпитател, един човек, който непрекъснато 
действува по такъв начин, че ужасява всички около 
себе си. Тази характерова черта, това свойство на 
човешкия темперамент е много по-разпространено 
в живота, отколкото обикновено си мислим. Или, 
ако бих могъл да си послужа с един банален израз: 
Не са ли повечето днешни учители безнадеждно 
смешни в своето преподаване? Така и трябва да 
бъде при това равнище на обучението. Особено се-
минарното обучение днес е такова, че фактически 
то акцентира само върху това, което трябва да бъде 
внесено в човека. Преди всичко студентите – тук 
имам предвид студентите по педагогика, а не оста-
налите – преди всичко студентите педагози никога 
не бива да бъдат подлагани на изпити. Понеже из-
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питите са вече нещо, което подклажда нервността. 
Но вижте сега в какво странно положение 

попадаме. Става дума за работата в Института за 
изоставащи деца в Лауенщайн. Полицейското зако-
нодателство изисква от ръководителите на Инсти-
тута те да положат изпити. Поне един от тях. Обаче 
това е крайно нежелателно, понеже само засилва 
нервното напрежение. Ние трябва да сме напълно 
наясно с тези неща, иначе бихме вървели с върза-
ни очи. Следователно, не остава нищо друго, освен 
след изпитите да си лекуваме нервите. Но повечето 
хора не го правят. 

И така, нека да избягваме всичко онова, което 
би могло да поражда макар и лек стрес у детето, 
дори и това да става несъзнателно, например по-
ради темперамента на учителя. Защо? Защото учи-
телят напълно трябва да контролира тези стресови 
въздействия. От друга страна, в много случаи те се 
явяват като най-доброто лечебно средство. Но те 
имат лечебно въздействие само, ако се контроли-
рат от едно ясно съзнание и не са подвластни на 
навиците. 

Следователно, ако забележите у детето един 
такъв симптомо-комплекс, Вие трябва да го насър-
чите да чете, да рисува, да пише, но по какъв на-
чин? Опитайте се да оставите детето спокойно да 
работи според неговите лични човешки качества. 
Но в един точно определен момент опитайте друго: 
ускорете темпото на работа! Така детето ще бъде 
принудено да овладее не своята ранимост, а по-
скоро страха от нея, понеже Вие стоите пред дете-
то и то трябва да се справи със своята боязливост. 
Обаче поради обстоятелството, че в този момент то 
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трябва да се справи с една изкуствено предизвика-
на емоция, отличаваща се от предходните му чув-
ства, благодарение на всичко това детето подсилва 
онова, което напира да се влее в неговия вътрешен 
свят, консолидира го. И ако Вие системно и редов-
но упражнявате този подход към детето, след вре-
ме ще настъпи консолидиране на Аза и астралното 
тяло. Само че Вие не бива да се уморявате, а да 
упражнявате този подход непрекъснато, да подгот-
вяте обучението така, че то да протича методично 
и да осигурява съответните промени в темпото. За 
тази цел Вие трябва да държите цялото обучение 
здраво в ръцете си. Ако на всеки 45 минути сменя-
те учебния предмет, Вие няма да постигнете нищо 
в тази област. Вие ще провеждате добро обучение 
на абнормните деца, ако се опирате на това, което 
ние сме въвели във Валдорфските училища, къде-
то учебният процес включва подобно изучаване на 
отделни епохи от развитието на човечеството и в 
продължение на седмици се преподава само един 
предмет, следователно, седмици наред имаме въз-
можност да работим по 8-10 часа без никакъв уче-
бен план; да правим това, което искаме, след като 
сме убедени, че методически то е правилно. 

Изхождайки от такива педагогически принци-
пи, Вие ще си изработите необходимите умения за 
работа с абнормните деца. И тогава ще въвежда-
те такива методи, които осигуряват непрекъсната 
метаморфоза на обучението, непрекъсната промя-
на в темпото на преподаване. С помощта на тези 
умения, Вие ще сте в състояние да въздействувате 
извънредно силно върху секрецията на жлезите, 
респективно върху консолидирането на детското 
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астрално тяло. Тук ще Ви е необходимо и извест-
но примирение, понеже светът няма да забележи 
кога е настъпило подобрението, нито кога детето е 
оздравяло. Светът само ще забележи, че в отделни 
случаи няма никакво подобрение, понеже в живота 
на така наречените „нормални” неща се гледа като 
на нещо, разбиращо се от само себе си. Само че 
„нормалните” неща съвсем не се разбират от само 
себе си. Това е едното. 

И така, Вие виждате: ако при епилептичното 
или епилептоидното разстройство се прилагат по-
скоро практически или морални средства, за които 
говорих вчера, при този вид разстройства, за които 
става дума днес, главното внимание трябва да се 
насочва към дидактическите методи. Да се предиз-
викват леки стресови въздействия, това е едното. 
Другото е: внимателно да следим как се редуват 
депресивните състояния и манийните пристъпи, 
свързани с оживление и веселост. 

Защото поради каква причина при тези форми 
на боледуване възниква смяната на депресивни и 
манийни състояния? Редуването им възниква, за-
щото детето е вътрешно ранимо и изпитва копнежа 
изобщо да не проявява своята воля. Ако волята не 
се проявява в представния живот, тогава възникват 
депресивни състояния. От друга страна, ако това 
продължава дълго и детето вече не може да го овла-
дява, а трябва да се разтовари, тогава – понеже вът-
решната ранимост е донякъде заглушена и понеже 
астралното тяло се излива навън – тогава възниква 
едно усещане за приповдигнатост, и състоянията 
на подтиснатост се сменят с веселие; тъкмо тази 
смяна трябва внимателно да се наблюдава при та-
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кива деца, у които са налице и другите симптоми 
като изпотяване и незадържане на урината. 

Тъкмо дидактиката трябва да бъде използва-
на при лечението на тези противоположни, реду-
ващи се състояния. Да си представим, че имаме 
едно дете с депресивно състояние. Ние можем да 
го облекчим, още в мига, когато детето получи усе-
щането, че ние сме силно свързани с неговите вът-
решни изживявания, че го разбираме. Обаче дете-
то – тъкмо поради това, че тук става дума за един 
вид хипертрофия на представния и волевия живот 
– има потребност не от едно формално споделяне 
на неговата тъга. Ако просто влезем в съзвучие с 
неговото тъжно настроение, детето няма да получи 
никаква помощ от нас. То ще получи помощ само 
тогава, когато ние подсилим състоянието, в което 
то се намира и което изживяваме заедно с него, 
така че накрая тъкмо то да ни утешава. 

Тогава възпитателят, който гледа с разбиране 
на тези неща, ще може да си изработи едно специ-
фично качество. Например той ще знае, че такива 
деца имат една постоянна представа: те мислят, че 
трябва да свършат нещо, но не могат да го напра-
вят. Въпреки че това е една комплицирана предста-
ва, тя трябва да бъде изучена: Те искат да свършат 
нещо, обаче не могат; въпреки това те трябва да го 
свършат, но то ще се различава от първоначално-
то им намерение. Изучете душевния живот на та-
кива деца, за които говорих, и обърнете внимание 
на следното. Детето си казва: Аз искам да направя 
нещо, но всъщност не мога; все пак трябва да го 
направя, но то ще е по-различно, отколкото трябва 
да бъде. 
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Фактически, в този комплекс от представи 
се разиграва цялото боледуване на детето. Детето 
усеща, чувствува своеобразната конституция, изра-
зяваща се в уголемяване и изтичане на астралното 
тяло и Азовата организация. Самият този факт се 
отразява върху света на астралното тяло. Аз искам 
да направя нещо – обаче детето знае, че веднага ще 
се сблъска с външния свят, с факторите на външ-
ния свят. А там е болката, ранимостта; и то усеща: 
Всъщност аз не мога да го направя. – Обаче детето 
си казва: Все пак аз трябва да го направя! Заедно 
с моето астрално тяло аз трябва да изляза навън 
всред факторите на света. Там аз няма да се справя 
с това, с което съм се захванал; там аз ще се окажа 
толкова несръчен с моето изтичащо астрално тяло; 
там ще се получи нещо друго, понеже аз няма да 
съм напълно в себе си. Тялото изтича навън прека-
лено силно. 

Тъкмо при тези деца по най-удивителен на-
чин забелязваме какво всъщност върши подсъзна-
нието, намесвайки се в живота на усещанията. На 
първо място, то е ужасно умно. То отпечатва във 
възможно най-ясни понятия онова, което протича 
във вътрешната конституция и в отношенията меж-
ду човека и неговото обкръжение. Всичко това се 
разиграва в подсъзнанието, без да намира достъп 
до съзнанието. Следователно, можем да обобщим: 
Необходимо е да търсим и да откриваме този вътре-
шен несъзнателен комплекс от представи. – И ето, 
сега той се проявява. Забелязваме го. Той е налице 
почти винаги, когато детето се опитва да предп-
риеме нещо, било във външните действия, било в 
областта на мисленето. И ако в този момент Вие 
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внимателно и нежно се присъедините към това, ко-
ето детето иска да направи, така че, бих казал, лич-
но да усетите всяко негово движение, всеки негов 
жест, тогава детето ще има чувството, че втората 
част ще бъде коригирана чрез това, което Вие пра-
вите. Разбира се, детето няма да има никаква полза, 
ако фактически Вие вършите всичко онова, което 
то трябва да извърши. Вие трябва да се включите 
само фиктивно. Оставете детето да рисува, обаче 
не рисувайте вместо него, водете четката заедно с 
него, дискретно съпровождайте всяко негово дви-
жение. Нека детето да си мисли, че докато то изг-
ражда своите представи, Вие нежно го придружа-
вате, като най-доброжелателно и явно участвувате 
в това, което детето иска да направи, че погалвайки 
го, Вие нежно го съпровождате в голяма душевна 
близост. Навлизайки в една такава интимна близост 
и наблюдавайки всичко, ние стигаме до същността 
на нещата и се досещаме какво трябва да вършим 
по-нататък. 

Но нека не забравяме, че в това, което Духов-
ната наука може да ни даде, се съдържа само един 
призив към човека. Обикновено хората следват 
само предписания: Ти ще направиш това по този на-
чин, а другото ще направиш по друг начин. – Онзи, 
който иска да стане възпитател на абнормни деца, 
никога не е предварително готов за своите задачи; 
за него всяко дете е един нов проблем, една нова за-
гадка. И той стига до разрешението им, само ако се 
ръководи от неповторимата същност на всяко едно 
дете, която ще го насочи как да постъпи във всеки 
отделен случай. Този начин на работа не е удобен, 
но е единствено правилен. 
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Ето защо в смисъла на Духовната наука глав-
ното се свежда до това, че ние – именно като въз-
питатели – трябва преди всичко да се погрижим за 
нашето самовъзпитание. 

И ние работим най-добре за нашето самовъз-
питание, когато проследяваме болестните симпто-
ми с най-искрена загриженост, с най-искрен инте-
рес. Тогава у нас се поражда чувството: Всъщност 
всеки симптом е нещо чудно! Обаче от друга стра-
на не бива да тръбим: Умопомрачените са божес-
твени хора. – В наши дни това не бива да се пра-
ви. Но все пак трябва да сме наясно: Ако се появи 
един абнормен симптом, от духовна гледна точка, 
това е нещо, което стои по-близо до духовния свят, 
отколкото поведението, което човек има, разпола-
гайки със своя здрав организъм. И тази близост до 
духовния свят не може да намери адекватен израз 
в здравия човешки организъм. Стигнем ли до едно 
такова разбиране, ние ще започнем да обръщаме 
внимание и на интимните подробности, за които 
вече стана дума. 

Вие виждате: Нещата стоят така, че във всяка 
област диагностиката и патологията отварят пътя 
към терапията, ако диагностиката съумее да навле-
зе в същността на нещата. 



977. Лечебно-педагогически курс

ПЕТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 30. Юни 1924

Вие вече видяхте, как при децата определени ду-
шевни абнормности, които първоначално се про-
явяват като неясни болестни симптоми, по-късно 
добиват един по-завършен вид. Аз можах да обър-
на вниманието Ви върху факта, че това, което по-
късно се манифестира като хистерични явления, в 
детската възраст, има своеобразен, все още неопре-
делен характер. Но за да разберем правилно свое-
образните абнормности в детската възраст, трябва 
да обхванем цялата взаимовръзка между човешкия 
живот преди раждането, която, така да се каже вна-
ся кармическият импулс във физическия живот, и 
постепенното развитие на детето през първите две 
жизнени епохи, а вероятно и по-нататък през тре-
тата жизнена епоха. 

Днес като подготовка ще обсъдим още нещо, 
което е по-скоро теоретично, а после ще продъл-
жим темата с практически примери. Утре рано г-
жа д-р Вегман ще ни представи едно момче, което 
отдавна е на лечение тук, в Клинично-терапевтич-
ния институт, и после в негово лице ще можем да 
наблюдаваме някои особено характерни признаци. 

Но за да Ви насоча към това, което Вие предва-
рително трябва да знаете, аз бих искал схематично 
да представя тук общата човешка организация (Рис. 
12). За да бъде всичко още по-ясно, нека да изобра-
зяваме Азовата организация в червено, астралната 
организация – във виолетово, етерната организация 
– в жълто и физическата организация – в бяло. Сле-
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дователно, ако искаме да навлезем в нашата тема, 
нека да си представим нещата съвсем точно. А в 
човешката организация нещата не стоят така, че да 
е възможно, примерно, следното обяснение: Ето, 
тук е Азовата организация, тук е астралната орга-
низация, тук е етерната организация и така нататък 
–, а нещата стоят по следния начин: Представете си 
едно същество, което е организирано така, че Азо-
вата организация се намира отвън; после, в посока 
навътре са разположени астралната организация, 
етерната организация и накрая физическата орга-
низация. Следователно, в случая бихме имали едно 
същество, чиято Азова организация се намира най-
отвън, а после в посока навътре напират астралната 
организация, етерната организация и най-навътре е 
разположена физическата организация. 

Но в същото време си представете и едно дру-
го подреждане, където Азовата организация е раз-
положена най-навътре, а в посока навън, така да се 
каже, се излъчват астралната организация, етер-
ната организация и накрая физическата организа-
ция (Рис. 12, ляво). И така, сега ние сме изправе-
ни пред две противоположно изградени същества. 
Ако сравните тези две противоположно изградени 
същества, Вие бихте могли да си кажете: Второто 
същество показва най-отвън една силна физичес-
ка организация, а в посока навътре то разполага 
етерната организация, следвана от изчезващите все 
по-навътре астрална организация и Азова органи-
зация. – Но сега, доколкото това е така, конфигура-
цията може донякъде да се промени. Конфигураци-
ята при втория случай би могла да изглежда така: 
Тук горе бихме имали напълно изградената физи-
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ческа организация, която – отваряйки се надолу – 
постепенно губи своите очертания. После, отново 
в посока надолу, също изчезваща, имаме етерната 
организация, развита в по-силна степен, отколкото 
физическата, следвана от астралната организация 
и Азовата организация, така че ще имаме един вид 
сноп от нишки. Защото това, което тук схематично 
представяме като кълбо, може да изглежда също и 
така (Рис. 12, долу ляво). 

Сега обаче искам да представя нещата още 
по-нагледно, като изобразя тази Азова организа-
ция ето тук, после астралната организация, етер-
ната организация и накрая Азовата организация. 
И сега нека да прибавим другото същество, но по 
такъв начин, че Азовата организация, намираща 
се тук отвън, да бъде конфигурирана ето така; 
следователно, вместо да очертая един кръг, аз до-
някъде ще го видоизменя. Природните същества, 
изобщо мировите същества винаги са така устро-
ени, че всичко онова, което е кълбовидно, сферич-
но, подлежи на различни видоизменения. Сега, в 
посока навътре, към Азовата организация аз ще 
прибавя астралната организация, после етерната 
организация и накрая, съвсем в центъра – физи-
ческата организация (Рис. 12, дясно). И сега Вие 
имате едното, първото същество, намиращо израз 
в човешката глава. Освен него, Вие имате второто 
същество, намиращо израз в двигателно-вещест-
вообменната система. И фактически, в организа-
цията на главата ние имаме нещо, което приютява 
Аза, както и астралното тяло, а навън остават фи-
зическото тяло и етерното тяло, които дават обли-
ка на човешкото лице. 
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Напротив, двигателно-веществообменната сис-
тема, е устроена така, че външно навсякъде в топ-
линните и осезателни възприятия на организма, нав-
сякъде вибрира Азът, и после – започвайки от Аза 
– в посока навътре започва да вибрира астралното 
тяло, следвано от етерното тяло и накрая виждаме 
физическото тяло, представено в костите. 

Така че в организацията на главата ние сме 
устроени центробежно, в посока от Аза навън към 
физическото; в двигателно-веществообменната 
система ние сме устроени центростремително, в 
посока от Аза навътре към физическото. А в рит-
мическата система всичко непрекъснато прелива 
едно в друго, така че просто не знаем в коя посока 
протичат процесите: отвън навътре, или отвътре 
навън. Ритмическата система е наполовина глава, 
наполовина веществообмяна. Когато вдишваме, тя 
се приближава по-скоро до двигателно-вещество-
обменната система, когато издишваме, тя се приб-
лижава по-скоро до системата глава. Между систо-
лата и диасистолата нещата протичат така, че бихме 
казали: главова система – система веществообмен 
= издишване – вдишване. Следователно, Вие виж-
дате: в себе си ние всъщност носим две напълно 
противоположни същества, които се уравновесяват 
чрез посредничеството на средната част на ритми-
ческия организъм. И какви са последиците от това? 
Те са изключително важни. 

Представете си, че ние поемаме нещо чрез на-
шата глава, както това става, примерно, чрез пос-
редничеството на говора на друг човек, ние пое-
маме нещо с главата, и първоначално то навлиза в 
Аза, в астралното тяло. Обаче в организма нещата 
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си взаимодействуват, и веднага щом нещо навлиза 
в едната Азова организация; то започва да вибрира 
и в другата Азова организация, веднага щом нещо 
навлиза в едната астрална организация, то започва 
да вибрира също и в другата астрална организа-
ция. Ако това не беше така, скъпи мои приятели, 
ние не бихме имали никаква памет, защото всички 
впечатления, които получаваме от външния свят, 
имат своето отражение в двигателно-веществооб-
менната система; ако аз имам едно впечатление от 
външния свят, то изчезва от главовата организация, 
която е устроена центростремително, в посока от 
физическото тяло към Аза. Азът трябва да се дър-
жи изправен, той не може часове наред да се ан-
гажира с едно-единствено впечатление, иначе той 
би се идентифицирал с него. Обаче впечатленията 
остават в долния човек, и когато ние си спомняме, 
те отново могат да се изкачат нагоре към главата. 

Ако размислите върху това, Вие бихте напра-
вили следния извод: Възможно е цялата долна сис-
тема, която е напълно противоположна на горната 
система, да е прекалено слабо заложена в даден чо-
век. Но така или иначе, впечатленията идват. Тези 
впечатления не се отпечатват достатъчно дълбоко в 
долната система. Азът получава някакво впечатле-
ние. Ако всичко е нормално, то се отпечатва в дол-
ната система и се извлича от там само чрез споме-
ните. Ако долната система, където Азовата органи-
зация лежи изцяло в периферията, е твърде слаба, 
впечатленията не се отпечатват достатъчно силно, 
и тогава това, което остава непотопено в Азовата 
организация, непрекъснато се излъчва нагоре към 
главата. 
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Да предположим, че имаме едно дете, което е 
устроено по този начин. Един ден ние за пръв път 
му показваме един часовник. То проявява интерес 
към него. Обаче неговата двигателно-веществооб-
менна система е твърде слаба. Тогава съответното 
впечатление не потъва надолу, а се излъчва об-
ратно. И сега, когато аз се занимавам с детето, то 
непрекъснато повтаря: Часовникът е хубав. – Едва 
смогвам да кажа няколко думи, и то отново повта-
ря: Часовникът е хубав. – То непрекъснато се връща 
назад. При възпитанието на детето ние сме длъжни 
да обръщаме нужното внимание на тези особенос-
ти, които макар и едва загатнати, са изключител-
но важни. Защото ако ние не сме в състояние да 
подсилим слабата двигателно-веществообменна 
система, тогава описаните прояви стават все по-ин-
тензивни, и в по-късна възраст ще възникнат онези 
параноидни заболявания, които са свързани с едни 
или други натрапливи представи. В последствие 
тези натрапливи представи стават все по-упорити, 
все по-консолидирани. Известно е, че те лесно се 
вмъкват в душевния живот, обаче е много трудно 
да бъдат отстранени. Защо е трудно да бъдат отх-
върлени? Защото там горе е съзнателният душевен 
живот, обаче тук долу несъзнателният душевен жи-
вот е неовладян, той изтласква нагоре определени 
представи, които след време се превръщат в нат-
рапливи представи. 

И така, ние сме изправени пред една недоста-
тъчно развита двигателно-веществообменна систе-
ма. Какво означава това? Една недостатъчно разви-
та двигателно-веществообменна система е такава 
система, която възпрепятства нормалното натруп-
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ване на сяра в белтъчната субстанция на човешкия 
организъм. 

Но може да се получи и обратното. Двигател-
но-веществообменната система може да изпитва 
прекалено силно привличане към сярата: тогава 
белтъкът се насища с прекалено големи количества 
сяра. Тогава в белтъка имаме въглерод, кислород, 
азот, водород и в сравнение с тях прекалено мно-
го сяра. В така организираната веществообменна 
система, функционираща според състава на суб-
станциите, се проявява тенденцията не да изтлас-
ква всичко нагоре, а напротив: Чрез излишъка от 
сяра впечатленията се абсорбират твърде силно, 
те просто се загнездват тук. И все пак това е нещо 
различно от „натрупването” или „застоя” в повър-
хността на органите, за които стана дума миналия 
път. Застоят предизвиква гърчови състояния. Оба-
че тук ние сме изправени не пред застой, а пред 
едно „всмукване” на впечатления. И последиците 
от това са тези, че впечатленията изчезват. Ние се 
опитваме да обогатим детето с впечатления, оба-
че не постигаме нищо: определени впечатления, 
поради своите особени качества, просто изчез-
ват в наситената със сяра белтъчна субстанция. И 
само ако отново освободим тези впечатления от 
наситената със сяра белтъчна субстанция, ние ще 
внесем определено равновесие в духовно-душев-
но-физическия организъм. Защото това изчезване 
на впечатленията в наситената със сяра белтъчна 
субстанция, фактически предизвиква едно крайно 
неудовлетворително душевно състояние, свързано 
с вътрешна възбуда. Една фина, нежна възбуда вът-
решно разтърсва целия организъм. 
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Виждате ли, аз често съм казвал: Психоанали-
зата е дилетантство, умножено на квадрат, защото 
психоаналитикът не познава нито душата, нито 
Духа, нито физическото тяло, нито етерното тяло, 
изобщо той няма никаква представа за процесите, 
които само описва. И понеже не може да направи 
нищо повече от това да описва, той казва: Нещата 
са изчезнали там долу, сега ние отново трябва да 
ги извадим на светло. – Колко забележително е, че 
материализмът не е в състояние да изследва свойс-
твата на материята. Иначе човек би разбрал, че 
причината за това, което се случва, е в белтъчната 
субстанция на волевия организъм, която е прекале-
но богата на сяра. Качествата на физическата суб-
станция могат да бъдат обяснени само по духовно-
научен път. 

Би било много добре, ако този, който иска да 
възпитава абнормни деца, си изработи един усет 
за това, дали детето е богато или бедно на сяра. 
Разбира се, ние можем да обсъждаме най-различ-
ни форми на душевната абнормност, обаче преди 
всичко следва да се научим как определени симп-
томи мога да се насочат по верния път. Когато се 
заемам с възпитанието на едно дете и виждам, че 
впечатленията му създават трудности, естествено 
аз ще допусна наличието на такива състояния, как-
вито описах през последните дни. Но как да постъ-
пя в случая, който описах току-що? 

Преди всичко, аз трябва да се вгледам в дете-
то. Преди всичко, човек трябва да опознае детето, 
длъжен е да го опознае. И така, аз се вглеждам в 
детето и забелязвам един от най-външните симпто-
ми: цветът на косата. Ако детето има тъмна коса, аз 
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няма да се питам дали то е богато на сяра; защото 
тъмната коса вече издава, че то е подчертано бедно 
на сяра. И ако при тъмнокосото дете има абнормни 
симптоми, аз ще търся причините в други области, 
предполагайки недостиг, а не излишък на сяра. Но 
ако имам русо или червенокосо дете, аз ще се ори-
ентирам към излишък на сяра в белтъчната субс-
танция. Светлите коси говорят за излишък на сяра, 
тъмните коси говорят за повишено съдържание на 
желязо в човешкия организъм. Ето как ние можем 
да проследим така наречените духовно-душевни 
абнормности чак до физическите субстанции. 

А сега, нека да си представим една такава огне-
бълваща планина, едно сяросъдържащо дете, което 
– бих казал – просто засмуква впечатленията в своя 
волеви организъм, така че те се загнездват там и не 
могат да мръднат навън. Ние много скоро ще забе-
лежим тази особеност при детето. Детето вероятно 
ще бъде подложено на депресивни, на меланхолни 
състояния. Тези скрити в него впечатления ще го 
измъчват. И ние сме длъжни да ги освободим, да 
ги изкараме на повърхността не психоаналитично 
в днешния смисъл на думата, а психоаналитично в 
истинския смисъл. Ние можем да постигнем това, 
ако установим, дали детските впечатления изчез-
ват в по-силна или по-слаба степен. И ако от една 
страна имаме вътрешна възбудимост, а от друга 
страна външна апатия, ние трябва да сме наясно: 
Кои неща си спомня детето най-лесно, кои неща 
потъват и изчезват навътре в него? Ако то не може 
да задържа достатъчно впечатления, ние можем да 
му помогнем с една ритмична последователност. 
В това отношение, скъпи мои приятели, можем да 
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постигнем много. И това е много по-лесно, откол-
кото си мислим; защото лечението и възпитанието 
– а те са сродни помежду си – не се основават на 
това, да прилагаме всевъзможни сложни микстури, 
независимо дали за физически, или душевни, а да 
знаем какво точно помага в конкретния случай. 

Ето защо ние срещаме трудности с нашите ле-
чебни средства. Лекарят с пълно основание изисква 
от нас да му обясним какво представляват нашите 
лекарства. Обаче по правило, лекарствените средс-
тва са нещо, за което знаем, че то помага, че в него 
се съдържат определени субстанции и се предпола-
га, че в момента, в който ги оповестим, те ще могат 
да бъдат автоматично прилагани и занапред. И ако 
в същото време човек се стреми към икономически 
ефективна работа, той ще изпадне в безизходица. 
Следователно, въпросът е в това, действително да 
познаваме субстанциите, които прилагаме. 

Във Валдорфските училища аз често съм бил 
свидетел, как децата, които учат там, показват една 
апатия и едновременно с нея – една вътрешна въз-
будимост. Например, в класа на г-н К. имаше едно 
много странно създание. Детето беше едновре-
менно апатично и възбудено. Сега то е значително 
по-добре. Когато беше в трети клас – сега е в пети 
– неговата апатия се проявяваше в това, че беше не-
възможно да му се преподава каквото и да е. То не 
възприемаше нищо, учеше бавно и трудно. Веднага 
щом г-н К. се отдалечаваше от последния чин и се 
навеждаше към някой друг, детето хвърляше няка-
къв предмет по него. По своята вътрешна волева 
същност то беше като живак, докато в областта на 
интелекта детето оставаше апатично. 
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Виждате ли, има много деца с такава предраз-
положба. Нещата при тях се свеждат до това, че по 
правило възприемателната им способност за вън-
шни впечатления се ограничава до строго опреде-
лени възприятия, имащи типичен характер. И ако 
сега човек получи едно правилно хрумване – а това 
става, когато той има правилния мироглед – тогава 
той изнамира за детето, примерно, едно определе-
но изречение и му предлага тъкмо това правилно 
изречение. То може да направи чудеса. Съществе-
ното тук е всички стремежи на детето да се ори-
ентират по определен начин. И всъщност, тъкмо 
възпитателят трябва да стори това. И той може да 
го постигне сравнително лесно, стига да не иска да 
е прекалено умен, стига да подреди живота си така, 
че да не размишлява излишно за света, а да го въз-
приема образно. 

Замислете се само – и това е нещо, което тряб-
ва да проумеете, ако искате да възпитавате абнорм-
ни деца – колко отегчително е човек да борави само 
с няколко понятия. Ако човечеството би боравило 
само с няколко понятия, то бързо би стигнало до 
пълен упадък. Колко трудно е за днешните поети 
да откриват нови рими, защото всичко е вече ри-
мувано. Така е и с другите изкуства: навсякъде 
само отзвуци и отделни мотиви, защото всичко 
вече е направено. Припомнете си само, как Рихард 
Щраус, днес толкова възхваляван и осъждан, внесе 
всичко в оркестрацията, само и само да не повтори 
вечните стари неща! Напротив, колко интересно е, 
бих казал, поне веднъж да се изследват възможни-
те форми на човешкия нос – всеки от нас има раз-
личен нос – и да добием една обща представа за 
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всички възможни варианти. Какво многообразие от 
форми! Нека да се опитаме да направим понятията 
вътрешно живи, да преминаваме от едното поня-
тие в другото, да развием усет за формата, усет за 
природата на съзерцавания от нас предмет, и тогава 
постепенно ще навлезем в онова душевно настрое-
ние, което ще ни осени с едно или друго хрумване, 
ако, разбира се, са налице и съответните предпос-
тавки. 

И ако Вие, скъпи мои приятели, се потопите 
не в мисловното, а в образното изживяване на све-
та, тогава ще стигнете до следното усещане: Ето, 
ако аз съм изправен пред едно подвижно, външно 
апатично, а вътрешно богато на сяра дете, тогава, 
съзерцавайки конфигурацията на детето, нещо ще 
ми подскаже правилната терапевтична идея. Вие 
ще имате чувството, че всяка сутрин, примерно, 
трябва да се обръщате към детето с думите: „Слън-
цето освети планината” или нещо подобно, или пък 
със съвсем други, неутрални думи. В този случай 
важното е, че от външния свят нещо ритмично се 
насочва към детето. И ако от външния свят нещо 
ритмично прониква в детето, тогава всичко в него, 
което съдържа сяра, се разгражда, освобождава се. 
Следователно, ако се обърнем към ритмичната при-
рода на тези деца, ако непрекъснато им доставяме 
впечатления от външния свят, ние ще ги предпазим 
в тяхната крехка детска възраст и няма да позволим 
да станат по-късно любими обекти на психоанали-
тиците. 

Но виждате ли, ако тези неща се превърнат в 
едно общо правило, това вече има своите благот-
ворни въздействия. В нашите Валдорфски училища 
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часовете започват с някаква сентенция или мантра, 
чието ритмично повторение всеки ден се отразява 
върху живота на представите. По този начин някои 
неща се освобождават от прекалено силна абсорба-
ция в организма. 

Ако искаме правилно да работим с абнормни-
те деца, всяка сутрин трябва да ги разпределяме в 
определени групи. При малък брой абнормни деца, 
на първо време може всички да са събрани заедно. 
И тук може да се случи нещо удивително, ако им 
се предложи да произнасят някакво изречение, на-
подобяващо молитва, дори всред тях да има таки-
ва, които не могат да кажат нито дума. Да, чудно и 
уравновесяващо е въздействието на това, което се 
осъществява хорово. За децата, чиито впечатления 
изчезват, е добре да направим така, че ритмичното 
повторение да предизвиква определени впечатле-
ния, които да се сменят през 3-4 седмици, отново 
и отново да се „внасят” външни впечатления, като 
по този начин се освобождава вътрешният свят на 
детето, така че от белтъка постепенно се премахва 
високото съдържание на сяра. Какво става в този 
случай? Работата е там, че вътрешният свят не дава 
отговор на впечатленията, т.е. потокът отдолу наго-
ре е твърде слаб и това действува негативно. Нап-
ротив, ако ние „внесем” отгоре нещо силно, тогава 
ще насърчим слабия поток и неговата деятелност 
ще се засили. 

Да предположим, че имаме обратният случай, 
а именно, че имаме работа с деца, които вече но-
сят в себе си зародиша на натрапливите представи. 
Потокът към главата е прекалено силен, в плазма-
та има твърде малко сяра. В този случай ние тряб-
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ва да направим точно обратното. Особено силно е 
въздействието на едно и също изречение, отпра-
вено към детето, на едно и също впечатление; ето 
защо сега ние ще помогнем, ако отново и отново 
формираме у детето някакво външно впечатление, 
за което инстинктивно вярваме, че то е подходящо 
тъкмо за него, но без да забравяме, че трябва да 
му го поднесем шепнешком. И така, подходът би 
могъл да е следният: „Виж, това е червено!” – Де-
тето си повтаря: „Часовникът е хубав.” – Учите-
лят: „Ти трябва да обърнеш внимание на червено-
то!” – Детето отново казва: „Часовникът е хубав.” 
– И сега, все по-тихо и по-тихо, нека да повтаряме 
едно и също изречение, което действува парали-
зиращо върху детската натрапливост: „Забравù 
часовника!” – „Забравù часовника!” – „Забравù 
часовника!” – И шепнейки на детето по този на-
чин, Вие ще установите, че чрез този шепот, чрез 
това ритмично отклоняване на натрапливостите, 
постепенно отслабва и самата натраплива пред-
става. Забележителното е, че след изричането на 
подобни думи, постепенно натрапливостите ста-
ват все по-слаби, смекчават се, а накрая детето се 
освобождава от тях, така че с помощта на един та-
къв елементарен подход ние можем да постигнем 
извънредно много. 

Да, добре е тези неща да се знаят. Защото, 
представете си, какво се получава в нормалното 
училище: Вие преподавате в един клас и там има 
деца, които вече носят в себе си една макар и лека 
предразположба към натрапливи представи. Те не 
са преместени в групата на изоставащите; и ето че 
влиза един учител с гръмовен глас, от който се тре-
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сат дори и стените. След време тези деца ще раз-
вият сериозни психични отклонения, свързани с 
тежки натрапливости. И това не би се случило, ако 
учителят знаеше, че при определени обстоятелства 
той трябва да говори по-тихо, а дори и да шепне. 
Колко много неща зависят от правилното отноше-
ние към детето! 

Естествено, при подобни случаи, психиатрич-
ното лечение може да се съчетава с обикновените 
терапевтични мерки. Ако имаме дете, чиито впе-
чатления „изчезват”, ние ще постъпим добре, ако 
си кажем: Ето, нека сега най-напред да ограничим 
увеличеното натрупване на сяра в белтъка! – И ние 
ще постигнем това, ако храним детето правилно. 
Ако например му даваме повече плодове или раз-
лични храни, приготвени от плодове, ние ще увели-
чим съдържанието на сяра в него. Ако го подложим 
на диета, съдържаща корени, и не толкова захари, 
колкото соли – естествено, не бива да пресолява-
ме супата му, а да му даваме храни, в които солта 
е вече преработена – тогава ние ще сме в състоя-
ние да помогнем на едно такова дете. Ето до какви 
тънкости стигаме, когато имаме верен поглед върху 
това, което се случва. 

Д-р Щайнер разказва за едно свое наблюдение: Насе-
лението на една определена област инстинктивно предпо-
чита определена диета, която противодействува на една от 
разпространените там болести. 

Следователно, тъкмо за такива деца, които по-
късно стават контингент на психоаналитиците, би 
било много по-добре, вместо да ги предоставяме 
на психоаналитиците, да им даваме още в детската 
възраст храна, богата на соли. 



112

Нека да вземем обратния случай: Онези деца, 
които не абсорбират впечатленията, бедните на 
сяра деца, за които първата физическа мярка ще 
се свежда до максималното приемане на плодови 
храни, до създаването на навик, който ги кара да 
търсят суровите плодове. Ако нещата стигнат до 
някаква патологична степен, опитайте се да приба-
вите в храната и аромати, плодове с аромати. Защо-
то в аромата се съдържа силен серен елемент. И ако 
тази патология се засили прекалено много, трябва 
директно да се пристъпи към лечение със сяра. Вие 
виждате, как от духовното разглеждане на нещата 
направо се преминава към терапията, която след-
ва да се приложи във всеки отделен случай. Много 
важно е никога да не се задоволяваме с формално-
то описание на едно явление – защото тук опираме 
само до симптомологията – а да се опитаме, както 
вече опитах, да вникнем във вътрешната структура 
на организма. 

Вие виждате, че всички тези нередности са 
предизвикани от това, че така нареченият „долен 
човек” не влиза в правилни съотношения с така 
наречения „горен човек”, че впечатленията на гла-
вовата организация не са в резонанс с двигателно-
веществообменната система. Но може да се получи 
и така, че като цяло Азовата организация, астрал-
ната и етерно-физическата организация да не са в 
добри съотношения помежду си, например кога-
то физическата организация е прекалено плътна. 
Възможно е детето изобщо да не е в състояние да 
потопи своето астрално тяло в такава уплътнена 
физическа организация. Следователно, астралното 
тяло получава някакво впечатление, съответната 
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астралност се предава и в двигателно-веществооб-
менната система, обаче по-нататък тя не може да 
премине в етерното тяло и най-вече във физическо-
то тяло. Ние можем да установим, дали това е така, 
ако забележим, че след нареждането: „А сега вър-
ви, направи 5-6 крачки!”, детето не е в състояние да 
направи нищо. То съвсем не разбира какво се иска 
от него, т.е. то добре разбира думите, обаче думите 
не стигат до краката; сякаш краката не искат да ги 
послушат. Ние ще констатираме много бързо по-
вишената плътност на физическото тяло и неуме-
нието му да възприема мислите, както и това, че 
детето изглежда малоумно, ако то има затруднения 
в случай, че ние му заповядваме да направи нещо 
с краката си, а то изобщо не иска да ги помръдне. 
Понеже физическото тяло е прекалено тежко, таки-
ва състояния ще бъдат съпровождани от депресив-
но-меланхолни настроения. 

Напротив, ако краката не искат да чакат ни-
каква заповед, а винаги са готови да бягат, тогава 
детето носи в себе си предразположба към маний-
ни състояния. Първоначално тя може да е едва 
забележима, обаче краката веднага я издават. Ето 
защо наблюдението трябва да се разпростира чак 
до пръстите на краката. Виждате ли, ако едно дете 
непрекъснато отпуска ръцете и краката си, то е 
предразположено към изоставане в своето разви-
тие. Дете, което непрекъснато мърда пръстите на 
ръцете си, стреми се да улавя всеки предмет и рита 
всичко по пътя си, е предразположено към маний-
ни състояния, евентуално и към буйство. Но това, 
което забелязваме най-отчетливо в крайниците, 
можем да го забележим и във всяка една дейност; 
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само при занимания, носещи по-скоро духовен ха-
рактер, тези неща са по-неуловими, но за сметка на 
това, много типични. Замислете се, колко силно се 
проявява при някои деца следното: Детето придо-
бива навика да рисува човешки профили. То просто 
не спира, и навсякъде, където зърне хора, започва 
да рисува техните профили. Това става напълно ме-
ханично и е едно много лошо качество на детето. И 
то по никакъв начин не може да бъде отклонено от 
този негов навик. Ако то е решило да нарисува не-
чий профил, аз мога да му говоря каквото си искам, 
да му предлагам лакомства и какво ли не, обаче в 
края на краищата профилът ще бъде нарисуван. 
Това е свързано с едно маниакално прекаляване на 
интелектуалните качества. Напротив, тенденцията 
да не се върши нищо, дори и да са налице всички 
предпоставки, да не се пристъпва към никаква ра-
бота, означава предразположба към слабоумие. 

Всичко това ни показва, как ние – научавайки 
се да овладяваме крайниците по правилен начин 
– можем да се противопоставяме и в двете посоки, 
както при слабоумието, така и при манийните със-
тояния. И точно тук, при изоставащите деца, е въз-
можен един непосредствен преход към лечебната 
евритмия. Ако имате пред себе си едно изоставащо 
дете, Вие трябва да активирате неговата двигател-
но-веществообменна система. Така Вие засилвате 
духовния елемент в детето. Накарайте го да прави 
евритмичните жестове на R, L, S, I и ще се убеди-
те колко благотворно е тяхното въздействие. Ако 
имате работа с маниакално дете и вече знаете, че 
това е свързано с двигателно-веществообменната 
система, накарайте го да прави M, N, B, P, A, U и 
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отново ще видите, как тези неща се отразяват върху 
неговия маниакален характер. Ние винаги следва 
да имаме предвид тази дълбока зависимост, която 
все още съществува между физически-етерната и 
душевно-духовната организация на детето. Тогава 
ние ще стигнем и до съответните лечебни методи. 
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ШЕСТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 1. Юли 1924

Скъпи мои приятели, бих искал да подредим днеш-
ния ден така, че той да ни послужи като един при-
мер за това, как можем да разглеждаме нещата 
от различни гледни точки. В началото бих искал 
да разгледаме историята на заболяването на едно 
момче, която ще вземем за основа на по-нататъш-
ното обсъждане. 

Момчето се намира тук от 11. Септември 1923 
и то е било на 9 години. По време на бременността, 
майката се чувствувала много добре и на петия ме-
сец предприела едно пътуване до Испания. Ражда-
нето било трудно, наложило се детето да бъде изва-
дено с форцепс. През първата година то било доб-
ре и никой не допускал, че след време може да се 
появи някаква аномалия. На шестмесечна възраст 
то било оставено за доста дълго време на Слънце 
и веднага след това то получило нещо като припа-
дък, последван от висока температура. Детето било 
кърмено само три месеца. После, от деветия месец 
до третата година, апетитът му бил много слаб. Не 
искало да приема никаква храна. На втората годи-
на родителите забелязали, че очите му се променят 
и стават по-мътни. Освен това, на втората година 
то все още не можело да говори, нито да ходи, а 
всяка нощ към четири часа започвало безпричинно 
да крещи. То придобило навика, който наблюдава-
ме и сега, да смуче палеца на ръката си. Ето защо 
родителите започнали да предпазват лактите му с 
парчета картон, а на ръцете му закачали алуминие-
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ви звънчета. Детето носело тези неща три години. 
Развитието му започнало все повече да изостава. На 
пет години то все още не можело да говори свърза-
но. После започнала смяната на зъбите. Тя започ-
нала от седмата година, детето сменило средните 
си зъби, и отчасти горните. – Продължава ли да ги 
сменя? Израстна още един зъб. Един от предните 
зъби все още липсва. – Но сега се показва. Другият 
до него е добре развит още от по-рано. 

Майката разказва, че бащата също е изос-
тавал в своето развитие и смяната на зъбите при 
него също е закъсняла. Когато детето постъпи при 
нас, беше слабо, тежеше 24 кг. Има тънки кости. В 
сравнение с тялото, ръцете и краката му са доста 
големи. Детето е много несръчно. След постъпва-
нето наблюдавахме нарастващо безпокойство и ре-
тардация. Държи се малко невъзпитано. Телесните 
функции са наред. От Януари 1924 то стана значи-
телно по-спокойно и достъпно. Нещата от външния 
свят започнаха да го интересуват и да будят у него 
удивление. Настъпи онова, което искахме: внима-
ние към външния свят и то не само интелектуално, 
а преди всичко едно душевно внимание към вън-
шния свят. Нещата от външния свят вече будеха у 
него удивление. Тук става дума за това, че интелек-
туалното внимание няма терапевтична стойност, 
а по отношение на вниманието към външния свят 
трябва да бъдат ангажирани по-скоро чувствата 
и волята. Детето стана по-доверчиво към хората 
и ако преди се отнасяше напълно безучастно към 
тях, сега нещата се промениха. Все още е трудно 
да го подтикнем към някаква дейност. Каквото и да 
прави, го върши с неудоволствие, въпреки че през 
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Януари донякъде се научи да плете. Има смисъл 
да предлагате на детето такива занимания, които 
от една страна са механични и свързани с някакво 
движение, а от друга страна заострят вниманието 
му; защото при плетенето могат да се пропуснат и 
бримки. Любимите му играчки са една кола и една 
шейна. То може часове наред да не говори за нищо 
друго, освен за своята кола; и това е нещо, което 
има връзка с вчерашната тема. То бързо се научи да 
говори и разбира немски. Ето накратко най-общите 
данни. 

И така, ако разгледате момчето – ела за малко 
тук! – Вие ще установите различни неща. Преди 
всичко, насочвам вниманието Ви върху това, че то 
има много силно оформена долна половина на ли-
цето: вижте само носа и формата на устата. Устата 
е леко отворена, което се отразява върху строежа 
на зъбите и това не бива да остава незабелязано, 
понеже тези неща са свързани с цялата душевно-
духовна конституция. И тук не бива да правим 
обратния извод: че устата е леко отворена поради 
строежа на зъбите; този факт ни отвежда към глав-
ното, а именно, че горният човек не може напълно 
да овладее долния човек. Ако внимателно следите 
тези неща, Вие ще забележите много важни под-
робности. Представете си, че тук са съсредоточени 
силите на горния човек, на нервно-сетивния човек. 
Естествено, те упражняват своето действие върху 
целия човешки организъм. Защото в първия жиз-
нен период тази част е най-силно развита и носи 
със себе си силите от ембрионалния период, а през 
ембрионалния период жизнените сили са развити 
в най-голяма степен. Всичко останало, така да се 
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каже, зависи от тях. Докато долният човек се из-
гражда непосредствено от конституцията на май-
чиното тяло, всичко останало зависи косвено от 
онова, което се образува тук. Това, което се изг-
ражда тук като челюстна система – защото и тя е 
част от системата-крайници – е изцяло включено 
в главовата система. Тук главовата система не е 
достатъчно силна, за да включи изцяло в себе си 
системата-крайници и поради тази причина вън-
шните сили оказват прекалено силно въздействие 
върху системата-крайници. При един правилно 
развит човек с хармонично изградена долна част на 
главата, Вие трябва да си представите, че в случая 
нервната система владее във възможно най-силна 
степен двигателно-веществообменната система. 
Тогава външните сили не упражняват толкова сил-
ни въздействия. Ако главата е неспособна да овла-
дее цялата останала система, тогава външните сили 
ще упражняват прекалено силни въздействия върху 
целия организъм. Вие ще го забележите особено по 
това, че ръцете и краката са несъразмерно големи, 
сякаш са допълнително прибавени към тялото от 
прекалено интензивното въздействие на външните 
сили. Детето го приема с хумор. Веднъж г-ца д-р Б. 
го попита защо държи устата си отворена, а то от-
говорило: „За да влезе там една муха.” Всичко това 
се отнася към горната организация. 

Вие виждате, че главата и от двете страни тук 
(отпред) е малко тясна, а отзад е сплесната. Малки-
те размери на главата означават, че интелектуалната 
система е недостатъчно пронизана от волята. Тази 
част (задната) показва, че е силно пронизана от во-
лята; предната част на главата е това, което е дос-
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тъпно за външни въздействия само чрез сетивните 
възприятия, докато задната част на главата е достъп-
на за всички възможни външни влияния, така че тук 
вече е загатнато това, което по-късно ще се прояви в 
областта на ръцете и краката. Мозъкът се уголемява, 
разширява се в задната част на главата. 

В известно отношение разглеждането на едно 
такова дете е много интересно. То е дори по-инте-
ресно от разглеждането на някои нормални деца, 
въпреки че те, общо взето, са по-приятни. Тук (отп-
ред) се намира предимно онази част на мозъка, ця-
лата главова организация на човека, която получава 
своите субстанции, своите вещества от останалия 
организъм. Тук се отлага това, което според своята 
субстанция, а не според своите сили, изцяло произ-
лиза от хранителните вещества. Напротив, тук (от-
зад) започва това, което според своята субстанция 
произлиза не от хранителните вещества, а трябва 
да бъде прието чрез дишането, чрез сетивата и така 
нататък, изобщо това, което е от космически произ-
ход. Задната част на главата според своята субстан-
ция е от космически произход. 

Поради факта, че тук (отпред) главата е сплес-
кана, можем да предположим един чисто механичен 
инсулт още при раждането, респективно в ембри-
оналния период – и ако вероятно наистина става 
дума за чисто механичен инсулт, причината ще бъде 
единствено в кармата, защото тук наследствените 
сили не са от значение – поради факта, че тук гла-
вата е притисната, тя има тенденцията да извлича 
твърде малко субстанции от хранителните вещест-
ва. Тя изобщо не е склонна да преработва храната 
в себе си, защото предната част е твърде малка за 
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тези храни, така че от външната форма на главата 
Вие лесно ще установите, че за определен период 
от време съответният човек следва да бъде лишен от 
апетит. Тук започва едно незначително натрупване 
на това, което ще бъде прието чрез храната. 

Слабото овладяване, което се упражнява върху 
цялата система-крайници, се разпространява върху 
цялата дихателна система. То показва тенденцията 
да се раздува. Всички тези неща са свързани с ця-
лостното изграждане на долната челюст. Образно 
казано, тя натрупва в себе си много въздух, твър-
де много въздух. Но поради факта, че е натрупан 
твърде много въздух, тук, а също и в крайниците, 
се натрупва твърде много субстанция. Така че, при 
едно такова дете, преди всичко вдишването не е в 
правилно съотношения спрямо издишването. То 
вдишва твърде силно, а издишва сравнително сла-
бо. По този начин то остава бедно на въглероден 
двуокис. 

Обаче в същото време Вие виждате, че при 
един беден на въглероден двуокис човек, система-
та-крайници е твърде силно развита. По такъв на-
чин всичко, което е заложено в моторната система, 
е взаимно свързано. Постепенно в хода на живота 
моторната система трябва да се превърне в служи-
тел на това, което лежи в интелектуалната систе-
ма. 

Д-р Щайнер се обръща към детето:

„Сега спри за малко, ела при мен и направи 
така!”

Д-р Щайнер нагледно му показва какво да направи, 
обаче детето остава неподвижно.
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Това не е беда и ние не бива да го принужда-
ваме. Вие виждате, че наистина му е трудно да го 
направи. От всичко това Вие виждате: Детето не 
разполага с необходимите сили, за да се прави със 
своята двигателно-веществообменна система. Ако 
би се справило, то щеше да изпълни нареждането. 

С всичко това е свързано и закъснялото образу-
ване на зъбите, защото правилната смяна на зъбите 
зависи от следното: дали правилно си взаимодейс-
твуват нервно-сетивната система и двигателно-ве-
ществообменната система. Всички тези явления са 
силно взаимно свързани. 

Какви са последиците? Последиците са, че 
първоначално, след раждането, двигателно-ве-
ществообменната система още не е завършена и 
то може добре да я владее. Никой не забелязва, че 
нещо не е в ред. И тази абнормност се проявява 
едва в хода на времето, когато детето е пораснало. 
Става това, което е можело да се очаква, а имен-
но: то стига относително късно до овладяването 
на долната система от страна на горната система, 
т.е. до умението да говори и да ходи. Естествено, 
през първите години правилното възпитание би 
изисквало, например, следното: още в ранното дет-
ство, когато детето още не можело да ходи, някой 
би могъл да започне с това, просто да движи него-
вите крайници, следвайки евритмичните жестове, с 
една дума, да се приложи лечебната евритмия. Ако 
би се започнало по този начин, тогава това, което се 
осъществява в крайниците, щеше да намери израз 
в нервно-сетивния организъм и докато всичко е все 
още податливо, то би се разширило чак до формата 
на главата. Чрез тези евритмични движения, които 
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прилагаме още в ранна възраст, ние бихме постиг-
нали твърде много за формирането на главата и би 
трябвало да изпитаме голяма радост, ако имаме ус-
пех в това отношение. Тук на това място, където 
черепните кости са стеснени поради външния ин-
султ, е вече трудно да постигнем уголемяване на 
главата. 

По време на моята възпитателска дейност, аз 
имах възможност да се занимавам с едно изостава-
що дете на 11  години. В 6. глава на „Моят жизнен 
път” аз описвам историята на това изоставащо дете, 
чиито родители, както и домашният лекар, се оказ-
ват безпомощни. Момчето трябваше да изучи няка-
къв занаят. Но това се приемаше като нещо ужасно. 
Освен майката, една спокойна жена, всички оста-
нали бяха извън себе си, защото смятаха за срамно, 
едно дете от такова видно буржоазно семейство да 
учи някакъв занаят. Не беше моя работа да обсъж-
дам тази тема. Освен всичко друго, детето имаше 
и хидроцефалия, така че аз поставих условието: 
Детето да ми бъде поверено изцяло. Нещата бяха 
напреднали дотам, че малко преди завършването 
на 1. клас в основното училище, детето трябваше 
да бъде освободено от изпити. Всичко, което то мо-
жеше да върши беше, че с една голяма ученическа 
гума то можеше да издълбава дупки в тетрадките 
си. Освен това, то имаше неприятния навик да не 
приема никаква храна на масата, докато с голямо 
удоволствие поглъщаше картофените обелки от ко-
фата с отпадъци. След година и половина то беше 
вече в състояние да посещава първи гимназиален 
клас. Нещата напреднаха, понеже успяхме да ов-
ладеем движенията на крайниците, в резултат на 
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което хидроцефалията изчезна. Главата се смали и 
това беше признах, че сме постигнали успех. 

В нашия случай, да се уголеми главата, стесне-
на поради външния инсулт, е трудна работа, но все 
пак може да се постигне значителен напредък. 

Сега пред нас възниква въпросът: Кой от сим-
птомите на момчето се очертава като най-важен 
за неговото възпитание? – Най-важният симптом 
е, че то внася своята духовно-душевна същност 
в едно нехармонично изградено тяло. В основата 
на тези неща лежат кармически усложнения. Вие 
можете да ми вярвате или не, обаче това дете е 
гений! Както имам предвид? – то не го разбира 
– имам предвид, че според предшестващите кар-
мически обстоятелства то наистина би могло да 
бъде гений. Но тук имаме една абнормност пора-
ди факта, че в сегашните условия, при които все 
пак е трябвало да се роди, то не е могло да изгради 
онези качества, с които би разполагало, ако бяха в 
сила предшестващите кармически обстоятелства. 
Всичко е предопределено от избора на родители-
те. В известен смисъл този избор е труден. И така, 
детето гледа на света според тежките условия, 
идващи от едно тяло, чиито сили – имам предвид 
силите на горния и силите на долния човек – не са 
в хармония, водят до втвърдяване. Имаме работа с 
едно втвърдяване на организма. Когато то се про-
бужда сутрин, астралното тяло и Азовата органи-
зация не могат да се потопят по правилния начин 
в етерно-физическия организъм. Там те сякаш се 
натъкват на някаква скала. И сега цялото внима-
ние, с което ние се обръщаме към света, зависи 
от това, доколко правилно се включваме с нашата 
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духовно-душевна същност в телесно-физическия 
организъм. При хората, които не могат да се вклю-
чат, или се включват само повърхностно, първона-
чално се наблюдава една подчертана несръчност. 
Трябва да кажа, че един остатък от това недоста-
тъчно включване, е налице при повечето от наши-
те съвременници. Според мен, простете ми тази 
сурова преценка, днес повечето хора са във висша 
степен несръчни. Хората не могат да станат сръч-
ни. Трудно им е да станат сръчни. Когато гледам 
80-те деца, посещаващи нашето Валдорфско учи-
лище, не бих казал, че по-голямата част от тях се 
отличават с някаква сръчност. Вие навсякъде ще 
забележите, че това вливане на астралното тяло и 
Азовата организация във физическата организа-
ция при повечето хора липсва, понеже ние живе-
ем в разцвета на интелектуалната епоха. Нашата 
духовна природа работи главно в костната систе-
ма, но не и в мускулната система. Ако някой иска 
да използва само своите кости, става несръчен. 
Интелектуалният елемент е склонен да се намес-
ва само в костната система и нейните движения, 
обаче това се постига с помощта на мускулите. 
Астралното тяло и Азовата организация не мо-
гат да се промъкнат в мускулната система. Това 
е свързано с факта, че нашата епоха не е дълбоко 
религиозна, че тя няма благочестиво-религиозен 
характер. Вероизповеданията не пораждат истин-
ска религиозност. Наслагването на мускули върху 
костите е свързано с това, че на света съществуват 
всякакви първообрази. Ако човек дори само мис-
лено се взира в първообразите, възниква едно вза-
имодействие между мускулната и костната систе-
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ма. И така, отсъствието на интерес при това дете е 
съществувало от самото начало. 

Обаче Вие виждате: при това дете напълно се 
потвърждава, че мислите остават несвързани. Защо-
то мислите, които поражда един човек, като такива, 
не могат да са погрешни. Важното е само това, дали 
с налице правилните предпоставки за това. Защото 
мислите са отражение на етерната конституция. Ко-
гато го питат защо държи устата си отворена, дете-
то отговаря: За да влязат мухите вътре. – Една умна 
мисъл, но използвана погрешно. Ако детето я беше 
използвало по-късно, във връзка с изнамирането на 
някаква машина, тази мисъл би могла да насърчи 
едно или друго забележително откритие. Мислите 
винаги са правилни, понеже се съдържат в мислов-
ната конституция на мировия етер. 

Същественото е, че тук е налице една възмож-
ност: Чрез телесната обвивка духовно-душевна-
та същност на човека да се свърже по правилния 
начин с външния свят. Нещата опират до това, че 
при работата с едно такова дете е нужно да се дейс-
твува в две посоки. От една страна, трябва да се 
погрижим детето да получава възможно най-малко 
впечатления, но те да се асоциират. От друга стра-
на, всичко, което му се преподава, да съдържа мал-
ко на брой елементи, но така, че то да е прегледно. 
А нещата стават прегледни поради това, че човек 
ги прави такива и зорко следи – същото се отнася 
и за другите деца – дали това, което детето трябва 
да върши, се съпровожда от неща, които засилват 
неговото внимание. За онези деца, които не могат 
да излязат от своето тяло, нито могат да вмъкнат в 
него душевната си същност, т.е. не могат да овла-
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деят своя физически организъм, за тях е уместно 
да създадем такива предпоставки, че те да развият 
възможно най-голям интерес към света. Да пред-
положим, че започваме да рисуваме (Рис. 13). Пре-
ди всичко, нека да не бъдем прекалено критични, 
ако децата – простете ми грубия израз, но и това 
се случва в нашите Валдорфски училища – напра-
вят някоя свинщина. Ако внимаваме всичко да ос-
тава чисто и подредено след свършването на часа, 
това би бил един погрешен принцип. Ние трябва 
да следим за нещо съвсем друго, а именно: Как-
вото и действие да извършват децата, то да бъде 
съпровождано от нашето внимание. Учителят из-
цяло и живо трябва да присъствува в преподаване-
то: при тези деца това е по-важно, отколкото при 
другите, и най-вече: чрез своето присъствие той да 
избягва всякаква разсеяност, всякакво отсъствие на 
мисли. „Ето, сега ти вземаш четката, сега ти до-
косваш хартията.” – Ако човек съпровожда всяко 
едно движение по такъв начин, че държи детското 
внимание будно, той може да постигне много. Вие 
ще се убедите, че организмът е пластичен дори и 
когато детето е на 12., 13., 14. години. Ако следваме 
този път, бихме могли да се обърнем към детето с 
думите: „Виж, там има едно дърво; сега нарисувай 
дървото, което виждаш.” (Рис. 13). Ние сме изця-
ло потопени в нещата. „Сега погледни, там тича 
едно конче!” – В този момент трябва да обърнем 
внимание на цветовете. – А сега срещу кончето се 
задава едно малко куче. Малкото куче започва да 
лае по кончето, а кончето прави ето така с краката 
си.” – Постарайте се да проследите всичко това с 
възможно най-голямо съучастие. Защото това живо 
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съучастие, носещо в себе си духовния елемент, 
наистина се пренася върху децата. Ако искаме да 
въздействуваме върху децата по такъв начин, ние 
трябва да се запасим с голям ентусиазъм, както и 
с подходящия темперамент. Ако в преподаването 
сме равнодушни, ако през цялото време ни се иска 
да сме седнали и да не ставаме от стола, ако са-
мите ние оставаме неподвижни, тогава възпитание 
няма. Нещата не се свеждат до някакви особени, 
изкуствени похвати, а до това, крачка по крачка да 
следваме процеса, за който става дума. 

При тези деца не бива да се изпуска всяка въз-
можност да се разговаря с тях колкото може по-
вече. Първоначално това дете не е участвувало в 
никакви разговори, но сега разговаря. Вие виждате 
напредъка в това отношение. – „А ти помниш ли, 
че ми разказа за едно конче? Кажи ми колко е голя-
мо кончето? Можеш ли да го разхождаш?” – „Да, в 
Зоненхоф кончето винаги тича в кръг. Но то може 
и да лежи на тревата.” – „А то дали е в конюшнята, 
когато вали; а до него има ли някакъв голям кон?” 
– „Да, казва се Маркиз.” – Ако така общувате с де-
тето, то вече влиза в разговор, докато по-рано само 
ръмжеше. Изключително интересно е, че когато 
постъпи при нас, детето говореше само английски. 
Сравнително бързо, то усвои и немски. От този по-
казателен пример Вие виждате, как езикът просто 
се излива в етерното и във физическото тяло. Обаче 
организацията на говора при това дете е по-втвър-
дена, отколкото при другите деца. Ето защо в не-
гово лице имаме един удивителен пример за това, 
как вътрешно е устроена говорната организация. 
То не казва: „Ich bin gewesen.”, а „Ich habe gebeen.” 
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– То е влязло в немския език с конфигурацията на 
английския. Подобен начин на изразяване сме наб-
людавали много пъти. – “Geh aweg.” – И по това, 
как английският език се е вкоренил в него, Вие мо-
жете да видите, колко е втвърдено тялото му. Ако 
се замислим колко много говори сега това дете, ще 
разберем, че при него е трябвало да се преодоля-
ват много повече пречки. Защото всичко, което то 
вече е усвоило, се вкоренява много силно в него. 
Чрез живото съучастие на възпитателя и неговите 
непрекъснати подтици към новото, се постига това, 
че тази втвърденост става вътрешно подвижна; ако 
то успее да каже “Ich bin gewesen.”, вече е постиг-
нало много. Така то самò поражда подвижност в 
себе си. Това се постига не ако нещо му се наби-
ва в главата, а само чрез непрекъснато общуване. 
При такива деца ние трябва да насочим цялото си 
внимание към тях, да участвуваме във всичко, ко-
ето те правят. Изхождайки от тяхното поведение, 
от техните действия, нека да си задаваме въпроса, 
какво е необходимо да знаят още. Да сме заедно с 
тях във всичко, което те изживяват. Тези неща са 
много важни. 

А сега нека да поясним, какви са въздействи-
ята на лечебната евритмия върху едно такова дете. 
Да предположим, че то прави евритмичните движе-
ния, съответствуващи на звуците R и L. R – това е 
въртене, тук нещо се върти, нещо е в непрекъснато 
вътрешно движение. Повечето от Вас, които вече 
са присъствували на евритмичния курс, вече знаят 
какво означава L. Помислете само какви формира-
щи сили се развиват в езика при произнасянето на 
L. Защото L е буквата, която означава прилепване 

9. Лечебно-педагогически курс
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към нещо, едно нещо се влива в друго нещо. Детето 
се нуждае от пластичността на организма, за да се 
пренесе в нещо, което различно от него. И сега, ако 
се замислите, че при едно такова дете процесът на 
вдишване, както казах, преобладава над процеса на 
издишване, Вие трябва да си кажете: Да, ние тряб-
ва да направим така, че процесът на издишване да 
бъде насърчен с възможно най-голямо участие от 
наша страна и това се случва в M. M е звукът на из-
дишването. Ако го породим евритмично, тогава на 
помощ идва цялата система на крайниците. В зву-
ка N е вложено отстъплението към интелектуалния 
елемент. Така че трябва да правим RMLN. 

Но Вие виждате: Ако човек цялостно обхване 
един факт, той вече знае какво трябва да прави. Да, 
трябва да се познава и природата на звуците. Трябва 
да се задълбочим в евритмията, но от друга страна 
трябва да се вглеждаме и в телесната организация. 
И двете са неща, които могат да бъдат изучени, но 
които напълно липсват в днешната педагогика. 

Естествено, при възпитанието на едно такова 
дете, е уместно да направим така, че то да се научи 
да пише чрез рисуване. Ето защо учебните занима-
ния трябва да започват с рисуване според начина, 
посочен от мен. 

От всичко казано до тук, Вие виждате, че ас-
тралното тяло и Азовата организация не могат да 
проникнат в това физическо и етерно тяло. Нужна 
е помощ; тя може да бъде също и от терапевтич-
но естество. И на какво трябва да се помогне? На 
нервната система, доколкото тя е в основата на аст-
ралното тяло и Азовата организация. Как можем да 
постигнем това? Първоначално трябва да се обър-
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нем към нервната система. И по какъв начин? Ние 
имаме главно три начина за терапевтично въздейс-
твие върху човека: перорално, инжекционно, чрез 
вани и обтривания. Ако давате на човека нещо през 
устата, върху какво действува то? Общо взето, вър-
ху системата на веществообмяната. Вие разчитате, 
че ще упражните непосредствено въздействие вър-
ху веществообмяната. Ако искате да въздействувате 
върху ритмичната система, Вие трябва да инжекти-
рате; ако искате да въздействувате върху нервната 
система, Вие трябва да прилагате външни средства 
като бани, обтривания и така нататък. Едно лечебно 
средство, което има отношение към подвижност-
та на астралното тяло, доколкото астралното тяло 
иска да се потопи в етерно-физическия организъм, 
и към формата на астралното тяло, е арсенът. При 
хора, провеждащи лечебен курс с арсен, може да се 
види, как тяхното астрално тяло просто се вмъква 
във физическото тяло. И за да може при такова дете, 
каквото обсъждаме тук, да постигнем съзвучие 
между астралното, етерното и физическото тяло, 
най-подходящи са ваните с арсен. Ако определено 
количество вода „Левико”, с определено процентно 
съдържание, се долее във ваната, това оказва силно 
въздействие върху нервната система и укрепва аст-
ралното тяло. И понеже тук става дума за прекале-
но слаби въздействия от страна на системата-глава 
върху останалите тела, ние трябва да ù помогнем. 
Трябва да помогнем на този поток, който слиза от 
главата към долната организация и който е особено 
силен не само през първите години от живота, но 
и по-късно, между смяната на зъбите и половата 
зрелост, като в края на този период става дори по-
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мощен, отколкото през 7-та, 9-та и 11-та година; да, 
тъкмо на този поток трябва да помогнем при едно 
такова дете, за да се получи добро взаимодействие 
между веществообменната и нервната система, 
като за целта ще му препоръчаме да приема секрет 
от хипофиза. Когато човек приема секрет от хипо-
физа – Вие знаете, че ние го произвеждаме – става 
така, че секретът се противопоставя на този поток 
и, тръгвайки от главата, действува хармонизиращо 
върху системата-крайници. Така че лечението ще 
включва Hypophysis cerebri, вани с арсен и лечебна 
евритмия, за която вече стана дума. Ако тези неща 
бъдат приложени заедно, при детето може да се 
очаква още по-голям напредък. 

Тук отново бих искал да изтъкна, колко важ-
но е при подобни случаи да си изработим истински 
усет за пълно присъствие в процеса на препода-
ването. Тъкмо в преподаването и възпитанието на 
тези деца ние трябва да сме заедно с тях във всич-
ко. Антропософското движение ще породи у чове-
ка нови възможности за неговото пълно присъст-
вие във възпитателния процес, стига да е налице 
съответният мироглед. Разбира се, има сили, които 
се противопоставят. И понякога човек изпитва бол-
ка, когато влиза в антропософски среди. Понякога 
там се усеща една оловна тежест. Липсва каквато и 
да е подвижност. Има оловна тежест и тогава, коя-
то започва някаква дискусия, никой не отваря уста, 
сякаш и езиците са станали оловно тежки. Хората 
седят с изопнати лица, по които няма нито веселие, 
нито усмивка. 

И какво е необходимо преди всичко, за възпи-
танието на такива деца? Не оловна тежест, а хумор, 
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истински хумор, жив хумор. Въпреки всевъзмож-
ните остроумни похвати, невъзможно е да възпита-
ваме такива деца, ако не притежаваме необходимия 
жив хумор. Следователно, в антропософското дви-
жение трябва да внесем един усет за подвижност. 
Разбира се, в тази област, указания не могат да се 
дават. Но това е действително така и е напълно 
разбираемо защо, когато ме питат какво да се пра-
ви при едно или друго затруднение, аз отговарям: 
Имайте ентусиазъм. Да имаме ентусиазъм – ето от 
какво зависи всичко, когато се занимаваме с изос-
таващи деца. 

Тези са нещата, които днес исках да споделя 
с Вас. 
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СЕДМА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 2. Юли 1924

За да не прескачаме от една тема на друга, аз бих 
искал да продължа обсъждането на вчерашния слу-
чай. Става дума за това, че у детето са налице и ред 
други своеобразни психични прояви. Още с пос-
тъпването си то се държеше така, като че ли върху 
показалеца на дясната си ръка носеше едно малко 
духче. И детето винаги го наричаше “Bebe Assey”. 
С това духче то общуваше така, както се общува с 
реално същество. Разговаряше с него – нали така? 
– и изобщо го приемаше като едно наистина реал-
но същество. Освен това, то показваше странната 
склонност да се преобразява, както в историята за 
човека-вълк. То се преобразяваше внезапно. За из-
вестно време му се струваше, че е лъв и тогава ре-
веше като лъв. Имаше ли и други превъплъщения? 

Любимото му животно беше лъвът. Още от 
този факт Вие виждате, че астралното му тяло, с 
което трябва да се потопи в етерното тяло, не е 
наред. Винаги има някакви остатъци. Защото това 
“Bebe Assey”, разбира се, е остатък от неговото ас-
трално тяло, при което, естествено, ако някоя част 
от астралното тяло остане навън, тя се одушевява 
от едно или друго обективно елементарно Същес-
тво. Тогава обектът и субектът се преливат един в 
друг, сливат се напълно. За възпитателя е важно, 
че поради втвърдяването на организма, астралното 
тяло не може напълно да се потопи във физическо-
то тяло. Ако Вие бихте оставили части от Вашите 
астрални тела извън физическите тела, ако астрал-
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ните тела не пулсираха изцяло вътре във физичес-
ките тела, тогава те биха се проявили във всевъз-
можни превъплъщения, наподобяващи различни 
животински форми. Защото животинската форма е 
това, което астралното тяло ни показва, когато то, 
макар и да е в непосредствена близост до физичес-
кото и етерното тяло, наполовина или три четвърти 
свързано с тях, все пак донякъде остава независи-
мо от етерно-физическия организъм. Всички тези 
явления са особено характерни за това дете и те по-
казват колко трудно е в този случай да се установи 
съответната хармония между астралното, етерното 
и физическото тяло. 

Сега нека да разгледаме едно друго дете и да 
проследим историята на болестта му. Майката по-
сочва, че детето е родено четири седмици по-късно 
от предвидения срок. През първите четири месеца 
от бременността майката е участвувала в театрални 
представления и често се е налагало да подскача. 
Малко по-късно е получила и травма при падане. 
На две години и три месеца детето показва нару-
шение в храненето. Научава се да стои изправено 
на втората година. През първите две години е апа-
тично, но лакомо. Първият изговорен звук бил R, 
нещо, което е рядкост. Плачът му винаги започвал с 
R. До 4-та година сричало само отделни думи. Пос-
ле го карат да прави говорни упражнения, да про-
изнася изречения в прав и обратен ред. Това стана 
по моя препоръка. Заедно с проговарянето настъпи 
и двигателно неспокойствие. Детето спеше малко, 
заспиваше трудно, а вечер беше много възбудено 
и в същото време уморено. Не можеше да заспи. 
Продължаваше да е лакомо. 
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И така, разглеждайки това дете, Вие трудно мо-
жете да определите неговата възраст. Сега то е на 6 
години и 9 месеца, приблизително на 7 години. Вие 
виждате, че то значително изостава в своето физи-
ческо развитие. Налице е леко уголемяване на глава-
та. Като цяло, детето изостава. Вие виждате: тъкмо 
в тази жизнена епоха, която наричаме първа жизне-
на епоха, тоест от раждането до смяната на зъбите, 
физическата организация не работи както трябва. 
Тук Вие следва да си припомните това, което съм 
казвал относно физическата организация през пър-
вите седем години от живота. Фактически това е 
един унаследен организъм. Този организъм, с който 
детето разполага през първата епоха, е един унас-
леден организъм. Едва сега се проявява и неговата 
Азова организация, но и тя не е много склонна да се 
отклони от първоначалната си форма. Защото сега 
е в сила неговото етерно тяло и това етерно тяло е 
извънредно силно приспособено към модела от пър-
вите седем години. Детето закъснява със смяната 
на зъбите. При него тя още не е започнала. Така че 
изоставането може да се наблюдава също и тук. 

В началото нека да се спрем на обективните 
данни от прегледа. Ние сме изправени пред едно 
сравнително слабо астрално тяло и една слаба 
Азова организация, които не могат да се справят 
с унаследения организъм. Обаче унаследеният ор-
ганизъм също изостава в своето развитие. Че де-
тето се е родило четири седмици по-късно, може 
да бъде поставено под съмнение. Ако е така, това 
може да бъде последица от факта, че ембрионални-
ят период е продължил по-дълго и на десетия лунен 
месец развитието все още не е било завършено. И 
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сега ще попитаме откъде идва всичко това? Едно от 
възможните обяснения откриваме в обстоятелство-
то, че през първите четири месеца на бременност-
та майката е участвувала в театрални постанов-
ки. Едно занимание, което определено е свързано 
с ентусиазъм и всеотдайност. Става дума за една 
самодейна трупа, работеща с голям ентусиазъм, а 
това предполага изключително силно напрежение 
на майчиното астрално тяло, което се формира по 
такъв начин, че то работи не в посока на растежа, 
а в посока на интелектуалните способности. Така 
още в ембрионалния период, когато се формира ас-
тралното тяло, е налице една изразена интелекту-
ализация. Следователно, изправени сме пред една 
непълноценност, обусловена още през ембрионал-
ния период. 

 Сега въпросът се свежда до това, как да леку-
ваме едно такова дете, изоставащо в много области 
от своето развитие. Вие виждате: астралното тяло 
е съвсем безсилно, през първите 4 години детето 
е апатично, то не развива нещо друго, освен чисто 
животинските инстинкти на физическия организъм, 
храни са лакомо и се научава да говори късно. Да, и 
виждате ли, най-напред то произнася звука R. 

Рудолф Щайнер се обръща към детето: 

Кажи: „Robert rennt.” („Роберт тича.”)
Детето повтаря с нисък, гърлен глас.

Вие виждате, че то изцяло е ориентирано към 
R. Не забравяйте, че в такива проявления се оглеж-
да целият живот. Припомнете си колко подвижна е 
била майката в театъра през ембрионалния пери-
од, припомнете си пробивния характер на звука R 
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и Вие ще видите неговото продължение в театрал-
ните занимания на майката. Всичко друго отстъпва 
на заден план. Ако човек търси яснотата при тези 
неща, той трябва да се вглежда във връзките между 
тях. 

И така, през първите години, астралното тяло 
и Азът имат за задача да регулират функциите на 
двигателно-веществообменния човек. Обаче аст-
ралното тяло е слабо и не може да изпълни тази 
задача; при него има две особености, които не бива 
да пропускате. 

Виждате ли – аз не зная дали всички от Вас 
присъствуваха на моите лекции, в които аз се опи-
тах да говоря за същинското значение на човешкия 
мозък – но с оглед на цялостното си устройство, 
човешкият организъм съдържа в себе си два основ-
ни процеса: градивни и разпадни. Разпадът винаги 
е свързан с продукти на отделянето. Те представ-
ляват остатъчни продукти от разпадните процеси. 
Да вземем например главата: тук на преден план 
изпъкват именно разпадните процеси, защото 
единствено върху тях може да се поддържа инте-
лектуално-душевната дейност на човека. Слабото 
астрално тяло обуславя и неравномерно протича-
щи разпадни процеси. Разпадните продукти не се 
отделят равномерно, те се отлагат в организма и 
се втвърдяват повече от необходимото. Въпреки че 
тук нямаме истинска хидроцефалия, все пак виж-
даме една глава, носеща в себе си един прекалено 
мек мозък. Сега да погледнем огледалния образ на 
мозъка, а именно: съдържанието на червата. Тук 
нещата също не са наред. Чревната дейност никога 
не може да е наред при такива обстоятелства. Осо-
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бено при децата, неправилната мозъчна дейност 
винаги върви успоредно с неправилната чревна 
дейност. Ако Вие предварително заявите: Ето, сега 
ще регулираме чревната дейност – с това съвсем 
няма да регулирате и мозъчната дейност. Истинс-
кото лечение предполага едновременна намеса и в 
двете области. 

При това дете се наблюдава и известно непри-
личие в психичната му нагласа към външния свят. 
Ако изискате от него нещо, което то разбира, детето 
само ще се ухили и няма да направи нищо. Сега да 
разгледаме този случай по-нататък. Бих искал само 
да допълня, че детето върши тези говорни упраж-
нения вече четири години, и Вие трябва да знаете, 
че говорните упражнения винаги се правят в прав 
и в обратен ред, защото по този начин те регулират 
и хармонизират връзката между астралното и етер-
ното тяло. 

Сега нещата опират до това, детето изобщо да 
добие усещане за своята физическа организация. 
Защото в това усещане, бих казал, се промъкват 
самите растежни сили на физическия организъм. 
Следователно, подходящи са такива евритмични 
упражнения, които ще го улеснят в усещането за 
неговата собствена физическа организация. За тази 
цел особено подходящ е звука E, понеже тук чо-
век докосва самия себе си, както U и Ö. Звукът Ö 
се препоръчва за подобряване на регулацията. U и 
E карат детето да усеща по-добре самото себе си. 
Защото в този случай всичко, което води до обхва-
щане на собствения организъм, може да подобри 
състоянието на детето. Какво прилагахме още? Ле-
чебна евритмия и говорни упражнения. Освен това 
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включихме детето в група за рисуване. Естествено, 
то трябва да рисува, тъй като вече е в училищна 
възраст. И макар и бавно, то все пак напредва. 

Въвеждат следващото дете.

С това дете аз се запознах при едно пътуване. 
То също е едно относително трудно дете. Сега е на 
11 години. Веднага ще Ви кажа за какво става дума. 
То е единствено дете в семейството. Раждането 
протекло нормално, въпреки че през бременността 
майката е водила неразумен живот, свързан с упот-
реба на алкохол. Развитието пред първите 3 години 
не показвало никакви отклонения. По-късно отново 
ще се върнем към този период. Но нещата едва ли 
са били точно такива, защото на 3-годишна възраст 
детето внезапно се разболяло с висока температура 
и гърч през нощта, който продължил кратко. Впос-
ледствие гърчовете зачестили, по правило нощем, 
а после средно по един на всеки три месеца – това 
е доста характерно за гърчовете, които обсъждаме 
– като след 4-та година те изчезват. До тогава, орга-
низмът не е достатъчно напреднал, за да отблъсква 
навътре астралната организация, така че определе-
ни органи, като един вид стени, отблъскват навътре 
астралната организация. Тези пристъпи се съпро-
вождат с пълна загуба на съзнание. После детето 
получава силни мускулни потрепвания в лявата 
половина на тялото, следвани от обръщане на очи-
те вляво; накрая детето е много изтощено, честно 
повръща. 

Виж виждате: на 3-та година стените на орга-
ните не пропускат астралната организация, в ре-
зултат на което се появяват гърчовете. С гърчове-
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те е свързана – по причини, които аз вече обясних 
– и загубата на съзнание. Но конкретният случай е 
такъв, че след известно време астралната органи-
зация въпреки всичко пробива до известна степен 
през стените, така че преди това детето изпитва 
едно подсъзнателно или полусъзнателно напреже-
ние. Това напрежение продължава толкова дълго, 
колкото и гърчът. После детето се научава да го 
преодолява, но изпитва една вътрешна празнота в 
сравнение с предишното си състояние, и тази нере-
гулярност намира израз в мускулните спазми. 

Вие знаете, че лявата половина на тялото е мал-
ко по-слаба от дясната. Ето защо в нашия случай 
астралното тяло, което иска да се освободи, след 
като гърчът е приключил, се отклонява към по-
слабата част (Рис. 14), което се изразява в това, че 
очите се обръщат на ляво. Според лекари от Йена 
– преди около една година, през Януари? – детето 
се разболява от менингит; тогава то прави тежък 
пристъп, предшестван от стомашни болки и трес-
ка. След 14 дни, когато то вече е добре, се появява 
левостранна парализа на крайниците – един мно-
го характерен симптом, чието обяснение е много 
просто. Вече стана дума, че след като преодолява 
напрежението, детето иска да освободи астралното 
тяло и там, където това се случва, то усеща една 
вътрешна празнота; после се появяват конвулсиите 
и астралното тяло се отклонява вляво. 

И тук трябва да имаме предвид следното. 
Всичко, което постъпва в човешкия организъм от-
вън – тоест без да е възникнало вътре в организма 
– е всъщност отрова. Следователно, ако тук Вие 
имате един организъм (Рис. 15) и едно изместване 
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на астралната организация от дясно на ляво, тогава 
то, ако протича бързо, може да обхване и етерната 
организация, увличайки и физическата организа-
ция, като накрая в лявата телесна половина възник-
ва една лека инфилтрация на отрови. Външното 
проявление на една такава отровна инфилтрация 
– това е парализата. Детето е подложено на маса-
жи и след 3 месеца парализата е подобрена. Остава 
една лека слабост на крайниците, която може да се 
наблюдава и сега. 

Лекторът се обръща към детето: 

„Вземи това!” – Вие виждате колко несръчна е 
лявата ръка. 

След Януари 1923 характерът на пристъпите 
се променя съществено. Сега те продължават мно-
го по-кратко и се появяват 9 часа след заспиването. 
Детето внезапно извиква, пробужда се и става от 
леглото. Установяваме и друг характерен симптом 
– силен метеоризъм. Известно време пристъпите 
настъпват веднъж седмично, но без разстройства на 
съзнанието. Изолираните конвулсии вече не се наб-
людават. После пристъпите изчезват напълно. През 
1924 е направен (...), но без никакъв успех. Нак-
рая е проведено лечение с Calcium lacticum. Детето 
заспива късно, често говори насън, особено ако е 
вечеряло късно. Има добър апетит, избягва пло-
дове, зеленчуци, кисели храни, предпочита месо. 
Храносмилането е добро, по-рано е имало запек; 
уморява се бързо. Има жива фантазия, доверчиво 
е към всеки, не е привързано към определени хора, 
нито към родителите. Сприхаво, обича животни-
те и растенията. Характерно за него е, че говори 
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много. Това влиза в историята на заболяването. То 
действително има потребност да върши това, както 
и някои други неща. 

Виждате ли, при това дете – трябва да отчетем, 
че второто тяло е вече отдавна изградено, тялото, 
което не служи за модел, детето е на 11 години – ние 
отново сме изправени пред факта, че така нарече-
ният „модел” на организма е вече в упадък поради 
неразумния живот на майката през бременността и 
злоупотребата с алкохол. От всичко, което детето 
показва, с голяма вероятност можем да заключим, 
че първото тяло-модел е било изградено изключи-
телно неправилно. Напълно възможно е и раждане-
то да е настъпило – това тук не е отбелязано – две 
седмици по-рано, понеже майката не е поддържала 
своя организъм в такова състояние, че той да оси-
гури всестранно развитие на ембриона. Това се 
случва много често, когато през бременността се 
злоупотребява с алкохол. Както посочихме, детско-
то развитие през първите три години протича без 
особености. Но според мен изобщо не е била нали-
це никаква готовност за установяване на някои по-
ранни отклонения. Във всеки случай, сравнително 
рано детето е усетило потребност да говори, поне-
же астралната и Азовата организация фактически 
пробиват в областта на гърлото и устата. Потъва-
нето надолу винаги е съпроводено с трудности. Из-
вестна нервна възбудимост, проявяваща се външ-
но, насочва донякъде към имитационния принцип, 
който е по-скоро свързан с вътрешните органични 
импулси на развитието през първите три години. 

После, след като детето е станало на 3  го-
дини – половината на първите 7 години, първата 
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жизнена епоха – ние сме свидетели на ред обрат-
ни въздействия, възникващи когато пред първите 
7 години Азът и астралното тяло, действащи от 
областта на главата, не могат да работят правил-
но. Тогава тези органи, които се изграждат бавно и 
постепенно – за да са завършени на седмата година 
– се явяват донякъде деформирани. И защо в този 
случай те са деформирани? Защото детето не е на-
пълно приключило с ембрионалния период. Орга-
ните биха били много по-завършени, ако детето би 
напълно приключило със своя ембрионален пери-
од. Но сега то не разполага с един съвършен модел. 
Ето защо, тъкмо в тази важна възраст, 3  години, 
когато органите са готови да приемат съответната 
форма, моделът излиза извън строя; и тогава въз-
никва следната предразположба: Астралното тяло, 
което сега иска да премине през цялата организа-
ция, включително и през стените на органите, не 
успява да го стори, в резултат на което се проявя-
ват всички онези симптоми, които ние обсъждаме. 
За Вас би трябвало да е разбираемо и защо в този 
случай закономерно се появява разстройство в сто-
машната и чревната организация. Това е така, за-
щото ако това астрално тяло не въздейства правил-
но върху потоците, течащи от главата към крайни-
ците, тогава чревната и въобще храносмилателната 
организация остава слаба: Азовата организация не 
се включва в нея по правилния начин. 

Разгледайте сега тази слаба храносмилателна 
организация, а именно недостатъчните храносми-
лателни сили: Азовата организация не е достатъч-
но представена в тях. Тази слаба храносмилателна 
организация не може да понесе това, което трябва 
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да се разиграва тъкмо в храносмилането. 
Нещата стоят така, че ако например разглеж-

даме едно растение, неговите корени ще действу-
ват главно в организацията на главата, а листата 
ще действуват главно в ритмичната система (Рис. 
16). Онова, което се развива като плод или цвят, ще 
действува главно в областта на червата и хранос-
милането. Следователно, няма никакво сродство 
между слабо развитата храносмилателна органи-
зация и всичко онова, което се развива в горния 
човек. Напротив, Вие добре разбирате, че това аст-
рално тяло, което е съсредоточено в коремната об-
ласт, фактически не се включва в храносмилането, 
остава свободно, така че това астрално тяло, като 
такова, ще показва голямо сродство с месото и ще 
поражда предпочитание към месната храна. Отвра-
щението от киселото също е разбираемо. Киселин-
ността действува особено силно върху астралното 
тяло. Ако астралното тяло навлезе както трябва в 
етерно-физическия организъм, тогава то „разто-
варва” своята киселинност във физическото тяло. 
Но ако астралното тяло не навлезе както трябва, 
тогава то става ранимо, чувствително спрямо ки-
селинното въздействие. От тези подробности ясно 
може да се види, как всъщност функционира чо-
вешкият организъм, и при една такава нередност 
изобщо не е учудващо, че се появяват нарушения в 
стомашната дейност. Обаче тези нарушения са само 
един симптом, показващ, че тази нередност, която 
обсъждаме, се разпростира върху целия вещество-
обмен. Тъкмо в тази нередност се състои и цялото 
заболяване; тази нередност поражда и отделните 
симптоми, така че, естествено, всеки нов пристъп 

10. Откровенията на Кармата
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може да се съпровожда от стомашни оплаквания. 
От Януари 1923 отчитаме съществена про-

мяна в характера на пристъпите: те продължават 
по-кратко, настъпват 9 часа след заспиване, детето 
извиква и се събужда. Наблюдаваме силен метео-
ризъм; общо взето имаме по един пристъп на сед-
мица. Това е нещо, което на пръв поглед изглежда 
застрашително, но от друга страна то носи в себе 
си известна утеха. Защото то означава един вид оз-
дравяване, естествено подобрение. Тук имаме една 
криза, която се разиграва вътрешно, но макар и да 
протича бавно, тя не може да ни изненада с нищо 
друго. 

Защо тези симптоми настъпват 9 часа след зас-
пиването? Защото точно тогава астралното тяло за-
почва своя обратен път към физическото тяло и то 
започва да изпитва все по-големи трудност, непре-
къснато бива отблъсквано и не може да се потопи в 
етерно-физическия организъм. И Вие бихте могли 
да си представите, как идват тези симптоми: извик-
ването, скачането от леглото. Ако после неговото 
астрално тяло изцяло се потопи във физическия 
организъм, денят протича по-леко. Силният мете-
оризъм възниква поради това, че астралното тяло 
не се включва достатъчно в чревната организация, 
а после относителната самостоятелност на астрал-
ното тяло поражда характерните черти на душев-
ния живот: неспирното говорене, лесната възбуди-
мост, както и живата фантазия. Сега идва въпросът, 
какво да правим при един такъв случай. 

Виждате ли, в един такъв случай нещата опи-
рат главно до това, да отнемем от твърде самосто-
ятелното и силно астрално тяло всяка възможност 
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да развива сили, които му пречат да се приспосо-
би към етерното и физическо тяло. И сега, ведна-
га след като сме станали свидетели на днешното 
поведение на детето, първото нещо, което трябва 
да направим е да му отнемем играчките! Защото за 
него играчките са истинска душевна отрова. Него-
вата фантазия трябва да се насърчава от природата, 
а не от готови изделия. Нека стимулираме рисува-
нето и най-вече изнамирането на различни форми, 
обработката на дърво и така нататък. Дайте му пар-
че дърво и го накарайте да издялка от него една 
човешка фигура. Педагогическият смисъл е в това, 
което то самичко върши. Избягвайте да му давате 
готови предмети. Накарайте го да прави различни 
неща, така че да се ангажират крайниците му. Ние 
още не сме прилагали тези мерки, но като цяло, 
именно те са необходими в този случай. 

При това дете имаме тази особеност, че ние не 
можем да посочим конкретен орган, който не про-
пуска астралното тяло; напротив, имаме една съв-
купност от органи, които са изградени по сходен 
начин. Оттук идва и леката склонност към дефор-
мации. Когато астралното тяло потъва навътре в 
организма, то се отклонява към лявата, по-слабата 
страна. В резултат на това възниква и опасност от 
левостранна парализа. В тази възраст, ако е лека, тя 
остава без големи последици. 

Препоръчва се тъкмо това, към което детето 
изпитва силно отвращение поради своята консти-
туция, това, което съдържа плодови киселини, да 
се прибавя в минимални дози към предпочитаната 
храна, така че то да се включи в храносмилането. 
Накратко, преди да му поднесете месото, прибаве-
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те в същия съд и нещо, което съдържа плодова ки-
селина. Детето трябва да свикне, заедно с месото 
да приема и малки количества компот. 

После следва да започнат занятията според ме-
тодиката в нашите Валдорфски училища, незави-
симо колко бързо напредва детето; така или иначе 
преподаването трябва да продължи. Евритмичните 
упражнения при него трябва да се провеждат така, 
че да не се ограничаваме с отделните звуци, а да 
насърчаваме всичко, което привежда крайниците 
в движение, да подпомагаме усилията на крайни-
ците, които формират астралното тяло. Дете като 
него, самò работи за своя напредък. 

Напротив, извънредно трудно е да лекуваме 
дете като предишното, защото в себе си, бих казал, 
то носи един малък демон. Замислете се само: Как-
то то изостава и остава малко в своето физическо 
тяло, в същата степен се уголемява и неговото ас-
трално тяло, без да се постига никаква хармония с 
физическата организация. В своето астрално тяло 
детето, без да знае, се проявява като един превъзхо-
ден актьор. Ако би било възможно едностранчиво 
обучение и ако, примерно, театралното обучение 
би се поверило не само на един човек, а на цял ко-
лектив, който да има специални задачи, тогава това 
дете, в което е скрито едно малко шило, би могло 
да се използва за представяне на звука R, или на 
сродни нему звуци. Въпреки привидното си спо-
койствие, то е извънредно подвижно. Ето защо ние 
имаме пред себе си един вид демонично същество; 
да, в това дете наистина живее едно свръхсетивно 
същество. Нещата стоят така: Вътре в това дете, 
което доскоро стоеше пред Вас, има един елемент, 
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от който се ражда дребосък, подобен на джудже. 
От другата страна е превъзходният актьор, който 
се премята през глава, кара колело и така нататък, 
въпреки че уж лениво се разхожда наоколо. Сле-
дователно, Вие имате работа с едно дете, което из-
вънредно трудно се поддава на обучение. Всичко, 
което се опитваме да правим с физическото тяло 
– без лечебната евритмия и говорните упражнения, 
които действуват върху физическото тяло и под-
силват интелектуалния полюс – се посреща от под-
вижното като живак астрално тяло. Обаче Вие не 
можете да се приближите до човека чрез физичес-
кото тяло. Напротив. Защото с Вас би могло да се 
случи нещо подобно на това, което се е случило с 
чирака на магьосника, когато той разцепва метлата, 
за да се получат две метли. Вие ще се приближите 
до него, ако още повече засилите неговата подвиж-
ност. Същественото тук е, че сме изправени пред 
едно извънредно подвижно астрално тяло. 

И как да насочим възпитанието на това дете? 
Възпитанието трябва да се организира по такъв 
начин, който е противоположен на общоприето-
то. Обикновено, когато учителят преподава нещо, 
той обръща голямо внимание на това, да се получи 
едно драматично нарастване на повествованието. 
При това дете нарастването трябва да се редува с 
едно отслабване на напрежението. И този прин-
цип следва да се разпростре върху всички форми 
на преподаване. Нека имаме търпението и правил-
но да насочваме детското внимание – детето няма 
представа какво се разиграва в неговото астрално 
тяло – така че този организъм да е отворен за всич-
ко, което може да се роди от една будна фантазия. 
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И така, измисляйте прекрасни, вълнуващи истории; 
в близост до това дете, превърнете се в един поет, 
преизпълнен с въображение и фантазия. И когато 
доведете историята до нейната кулминация, когато 
се ориентирате в тази подсъзнателна астрална ор-
ганизация, тогава се опитайте да върнете нещата 
назад. На първо време се опитайте да принизите и 
осмеете нещо от историята, каквото и да е то, така 
че да развалите удоволствието. На главния герой, 
от когото детето се възхищава, окачете някаква 
дрънкулка. Или кажете: Добре, щом върши такива 
подвизи, героят винаги ще е принуден да се секне! 
Или превърнете драматичната кулминация в нещо, 
което буди насмешка, а после продължавайте с ис-
торията, докато всичко се превърне в един възду-
шен балон; обаче не и така, че да разваляте радостта 
на детето; даже и като въздушен балон, историята 
трябва да носи радост на детето. И по време на ця-
лата тази дейност, докато Вие смекчавате напреже-
нието, астралното тяло непрекъснато показва тен-
денцията да се нагажда към физическото тяло. Ако 
имате достатъчно търпение да се занимавате с едно 
такова дете по такъв начин, че сам да станете поет, 
а после така да иронизирате повествованието, че 
нищо да не остане от него, тогава Вие ще постигне-
те следното: на деветата, десетата година детето ще 
се приближи до един растеж, нормален за тази въз-
раст. Това е едно голямо постижение. И резултатът 
е този, че прекалено фантастният цялостен орга-
низъм, формиран още през ембрионалния период, 
може да претърпи едно обратно развитие. Благода-
рение на това, което вършите, много от симптомите 
ще изчезнат. Нашата безпомощност при такива яв-
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ления се корени в това, че директно се заемаме със 
самите тях. Да отучим някого от R би било толкова 
невъзможно, колкото се оказа  при един актьор от 
Ваймер, въпреки че той отдавна беше излязъл от 
детската възраст. Той никога не казваше Freunderl, 
а слагаше ударение на всяка сричка и непрекъснато 
отстояваше този принцип. Той казваше: Freun-derl, 
Köpf-chen, Kind-lein. Срещу такива странности не 
бива да се тръгва директно. Би било погрешно, ако 
решим да отучим едно дете от R. Така само бихме 
го направили лениво, вяло. Напротив, склонността 
към R ще изчезне от само себе си, ако Вие вършите 
онези неща, които обсъждаме в хода на тези лек-
ции. 
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ОСМА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 3. Юли 1924

Скъпи мои приятели! Първоначално ще Ви пока-
жа рисунките на това дете. Те са много красиви; 
детето има усет за детайлите; Вие виждате, колко 
точен е неговият поглед върху нещата. На този лист 
виждате как разпределя всичко; детето има склон-
ност да пресъздава онези неща, които е научило в 
училище. Там заниманията се провеждат така, че 
всяко дете рисува отделен предмет. – При нас се 
постъпва икономично, използват се и двете страни 
на листа. 

Лекторът се обръща към детето:

Ще ми позволиш ли да те нарисувам на дъска-
та? Имам нужда от това. 

За това дете ще говорим по-късно. Сега да се обърнем 
към следващото. 

Ние ще направим така, че да сме по-близо до 
него. Погледнете необичайното уголемяване на 
тази детска глава. Така става при хидроцефалията. 
Ние ще обсъдим темата по-късно. Сега обиколка-
та на главата е 64см, а когато го приехме, тя беше 
44см. На 25. Февруари беше 54см, а към 7. Април 
се увеличи до 56см., от 7. до 11. Април продължи 
да нараства, на 19. Април достигна 58см, на 28. 
Май стана 61см, на 1. Юли стана 64см. Извън гла-
вата, телесното развитие не показва никакви отк-
лонения. Детето схваща нещата, има добър апетит 
и – с изключение на кризите – е много будно. Вие 
виждате огромните размери на главата, както и 
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тези на ушите. Уголемяването обхваща цялата гла-
ва. Лицето не взема участие. Детето изглежда така, 
че ако го погледнете, ще останете с впечатление, че 
то възприема света главно с очите си; но това е така 
само на пръв поглед. 

Има един трагичен момент, и той се състои в 
това, че преди идването ми тук, получих телеграма, 
че баща му е починал от сърдечен пристъп. 

Ако се вгледате в детето като цяло и го срав-
ните с човешкия ембрион, Вие ще се съгласите, че 
имате пред себе си един гигантски ембрион; дете-
то е останало в ембрионалния стадий, запазило е 
законите за растежа от ембрионалния стадий и ги 
продължава в следембрионалната възраст. Фактът, 
че все още не сме постигнали никакво намаление, 
се обяснява с това, че тези неща до голяма степен се 
определят отвътре. Аз се надявам, че в скоро време 
ние ще достигнем определена точка, след която ще 
сме в състояние да хармонизираме главата. – Като 
цяло, пред себе си имаме едно весело дето. 

Загадките на човешката природа се изразяват 
и в това, че тези отклонения засягат не само човеш-
кия живот, но и целия свят. 

Следват извадки от историята на заболяването:

Детето постъпи при нас на шестмесечна въз-
раст; то е родено през Август миналата година и 
тогава получи името си от мен, точно по времето, 
когато бях в Англия. Раждането е протекло нормал-
но. През бременността майката се е чувствувала 
добре – моля да се отнасяте внимателно към тези 
подробности, за да ги интерпретираме по-късно – и 
нека да подчертаем, че през този период тя усилено 
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е работела с пишеща машина. При раждането си 
детето не показва никакви особености. Следова-
телно, при раждането и непосредствено след него 
ние не отчитаме никакви особености, понеже ем-
брионалният период е протекъл нормално. Откло-
ненията започват след началото на белодробното 
дишане. Пъпната връв била увита около шията; в 
околоплодните води имало мекониум. Детето тежа-
ло 250 фунта; забележете, че 14 дни след ражда-
нето то получава гърчове. Следователно, ясно про-
личава невъзможността на Азовата организация и 
астралното тяло да навлязат в етерно-физическия 
организъм. И така, детето сгърчва ръцете си и по-
синява. Цианозата винаги означава невъзможност 
за навлизане във физическото тяло. Когато е силно 
подчертана, тя приема особени форми. Причината 
не може да бъде друга, освен тази, че при раждане-
то астралното тяло е било силно конфигурирано; 
такъв е бил случаят и с Гьоте, който се е родил съв-
сем син и едва по-късно е смогнал да приеме в себе 
си астралното тяло и Азовата организация. Гърчът 
възниква по-късно. През първата половин година 
развитието протича нормално. Естествено, то не е 
протичало съвсем нормално, но тогава нарушеното 
съотношение между главата и крайниците все още 
е било незабележимо. Детето е било кърмено. При 
раждането главата е била впечатляващо малка, кое-
то означава, че причината не следва да бъде търсена 
главно в някаква слабост на нервно-сетивната орга-
низация. От Септември започва едно бавно уголе-
мяване на главата. Естествено, това е започнало по 
рано, но майката го е смятала за нещо нормално; до 
момента, когато за една седмица детето наддало с 
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цели 380 грама. В средата на Декември обиколката 
на главата достигнала 49см. Детето било тихо, не 
плачело много, било апатично. Фонтанелата била 
силно напрегната. Апетитът бил добър. По кожата 
на главата започнали да се появяват гнойни образу-
вания. Апетитът и изпражненията били нормални. 
В този момент детето постъпва при нас. 

Сега нещата се свеждат до следното: опирай-
ки се на наличните факти – естествено, тук най-
важното е непосредственото наблюдение, но също 
и духовното съзерцание – да преминем към духов-
ното разглеждане на случая. Впрочем, ние устано-
вяваме, че това дете носи в себе си едно астрално 
тяло – тогава и майката беше тук – което съвсем 
отчетливо и с невероятна яснота повтаря главните 
черти от астралното тяло на майката. Нещо толко-
ва впечатляващо се среща твърде рядко. Обаче не 
бихме казали, че и Азовата организация носи тези 
черти; случаят не е такъв. Азът все още е неразвит 
и наподобява онзи Аз, който децата обикновено 
имат през шестия, седмия месец на бременността, 
той е спрял в тази точка от своето развитие. През 
последните месеци от бременността Азовата ор-
ганизация сякаш не участвува поради извънредно 
силно развитото астрално тяло. След раждането, 
астралното тяло на детето запазва в себе си онези 
сили, които то е имало през ембрионалния период. 
Сега се замислете върху това, че главната ориен-
тация на ембрионалния период продължава и през 
първите месеци от следембрионалното развитие, 
така че всъщност детското развитие през първите 
месеци извън майчиното тяло е много сходно с раз-
витието през ембрионалния период. Това идва от 
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факта, че радикалните телесни изменения, които 
детето претърпява, лежат преди всичко в дихател-
ната система. Детето влиза във връзка с външния 
въздух, но то бавно се включва в тази връзка с вън-
шния въздух, така че тя обхваща целия организъм 
едва след известно време. Ние знаем, че тя оказ-
ва влияние върху него още в самото начало, обаче 
пълното обхващане на целия организъм настъпва 
много по-късно. Поради продължаващото действие 
на ембрионалните сили никой не забелязва това, 
което по-късно се проявява като един вид „опус-
тошение” на човешкия организъм, когато инфанти-
лизмът напредва до такава степен, че всъщност ние 
сме изправени пред едно съхраняване на ембрио-
налната организация. 

Характерното в този случай е, че имаме една 
мощно развита организация на главата и едно малко 
тяло. Впрочем, тази мощна организация на главата 
е последица от взаимодействието на космически-
те сили. Това, което първоначално се случва през 
ембрионалното състояние с главовата организация, 
като цяло е последица от действието на космичес-
ките сили. Матката осигурява онова място, където 
протичащите там процеси са защитени от земните 
сили. Вие трябва да си представите матката като 
орган, ограничаващ пространството, в което не се 
допускат земни влияния, така че това пространст-
во остава свободно за действията на космическите 
сили. Ние имаме едно пространство, което е непос-
редствено свързано с Космоса и в което се разигра-
ват космическите процеси. Впрочем, организаци-
ята на главата напредва в своето развитие. Когато 
човешките сили на майчиното тяло, доколкото те се 
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приемат от детето, действуват върху детето, тогава 
двигателно-веществообменната система се ориен-
тира в тези сили по такъв начин, че Вие виждате: 
космическите сили остават съхранени дори и в сле-
дембрионалния период. Те вземат надмощие над 
другите сили, които иначе детето ползва с оглед на 
земното си развитие, тоест за развитието на дви-
гателно-веществообменната система. Последиците 
от това са напълно ясни. Ако детето би останало 
по-дълго време в майчиното тяло – това е една аб-
сурдна хипотеза – ако то би престояло там по-дълго 
от 10 лунарни месеца, тогава главата непрекъснато 
би нараствала, а крайниците биха останали недо-
развити. Там са осигурени условия за развитие на 
извънземните, космическите сили. 

Сега би трябвало да поставим въпроса: Откъ-
де идва всичко това? И тук трябва да посоча нещо 
твърде странно, всъщност потресаващо, а именно, 
че в момента, когато трябваше да обсъждаме този 
случай, се получи телеграма за смъртта на бащата, 
причинена от сърдечен инфаркт. Нека да си при-
помним и още една подробност от анамнезата. Към 
майката беше отправен въпросът: Не сте ли имали 
някакви особени душевни вълнения през бремен-
ността? – И аз се изразих така: Не Ви ли причиня-
ва мъка това, че детето няма да остане във Вашата 
утроба, а ще излезе навън в белия свят? – Майката 
отговори положително. Нейният чувствен живот се 
опираше главно на тази малка общност с неродено-
то дете; тя изпитваше мъка от мисълта, че детето 
ще бъде изтръгнато от нея по време на раждането и 
тя няма да може да го задържи в тялото си. От една 
страна, това чувство показва изключително силна 
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кармическа връзка, но от друга страна то потвърж-
дава факта, че в детето са останали много от онези 
сили, които действуват по време на ембрионалния 
период. Вие виждате, че майката показва начални 
признаци на абнормен душевен живот и че – на-
пълно естествено за дълбоката кармическа връзка 
– той се пренася и върху детето. 

Да, скъпи мои приятели, отношенията в жи-
вота са твърде сложни и е много трудно да се обх-
ванат в тяхната цялост, но все пак, при един такъв 
случай е възможно да стигнем до някакво обобще-
ние. И така, не е изминала и година от раждането 
и бащата умира от сърдечен пристъп. Тези неща 
винаги са свързани, те не идват случайно. При ба-
щата отдавна е съществувало сърдечно заболяване. 
Замислете се само колко голяма зависимост има 
между сърдечните заболявания и човешките край-
ници, и как организацията на крайниците веднага 
отслабва под влиянието на определени сърдечни 
заболявания, как сърдечното заболяване влошава 
работата на крайниците и състоянието на ставните 
тъкани и ставната течност. Ние не бива да забра-
вяме и следното: в наследствено отношение двига-
телно-веществообменната система е най-вече под 
влияние на бащата, докато главовата система се 
определя най-вече от майката. Замислете се само, 
как при определени обстоятелства се оказва невъз-
можно силите на бащиния организъм да се прене-
сат в крайниците на детето, така че развитието на 
главовата система се определя главно от майката. 
Сега ние си обясняваме защо майката е толкова 
привързана към детето в своята утроба; това е така, 
понеже детето е получило твърде малко наследс-
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твени сили от бащата; главното идва от страна на 
майката. 

Ето пред какъв случай сме изправени. Обаче 
Вие трябва да знаете, че тъкмо един такъв случай 
се явява като прафеномен за цяла поредица от деца 
с отклонения в своето развитие. Това, което видяхте 
тук, е само радикалният случай на инфантилизъм, 
който ни връща назад чак до ембрионалното състо-
яние. Нещо подобно Вие можете да срещнете във 
всички възможни форми на детското развитие. Как-
то тук ембрионалното състояние заглушава всичко, 
което идва по-късно, така и първата жизнена епоха 
може да заглуши всичко, което идва след смяната 
на зъбите. Както тук липсва напредък в следембри-
оналното състояние, така може да се получи и лип-
са на израстване в третата жизнена епоха; външно 
погледнато, децата достигат полова зрялост, обаче 
в периода между половата зрялост и началото на 
20-те години те не разгръщат цялостния си човеш-
ки облик и запазват онази ориентация на силите, 
която е присъща за възрастта между 7-та и 14-та 
година. Инфантилизмът съществува в много раз-
новидности. Тук посочихме един краен случай, и 
от медицинско-педагогическа гледна точка е много 
полезно, че Вие се запознахте с него, защото в по-
слаба форма ще откривате същите процеси и при 
много други деца, изоставащи в своето развитие. 

Днес приключваме с тази тема, а към терапи-
ята и патологията ще преминем утре. Сега нека да 
разгледаме още няколко случая, чието педагоги-
ческо обсъждане ще привършим утре. 

Д-р Щайнер представя едно от децата, показани в на-
чалото на лекцията.
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Вие вече видяхте това дете и мнозина биха по-
питали: Защо всъщност трябва да се занимаваме с 
него? – При едно повърхностно запознаване, Вие 
едва ли ще установите друго, освен едно любезно, 
дружелюбно дете, което обича да рисува, както и 
другите деца; то отговаря на въпросите много при-
ятно и Вие можете да общувате с него часове на-
ред. Не е ли така? Тези, които се занимават с него, 
могат да го потвърдят. Вие няма да установите ни-
какви нередност и мнозина биха си казали: тези ан-
тропософи са странни хора, те водят децата си на 
лечение в един Клинично-терапевичен институт, 
въпреки че тези деца могат да са образец за техни-
те връстници. 

Работата е там, че това дете е един невероятен 
клептоман. Неговата едностранчива клептомания е 
почти изцяло изключена от останалия му душевен 
живот. Странността се състои в това, че съзнание-
то, което – бих казал – трябва да осветява всички 
ситуации от живота, е изключено тъкмо по отно-
шение на неговите клептомански постъпки. Човек 
има ясното усещане: Детето не знае за част от това, 
което върши, въпреки че – и Ви моля да го имате 
предвид – то постъпва по един възможно най-ра-
финиран начин. Необходими бяха много усилия, 
за да бъде преместено от Берн в друго училище. 
Детето постъпваше много хитро, без да е егоистич-
но. То е в състояние да раздаде най-ловко всичко, 
което е присвоило, на свои приятели, или да го 
пропилее, просто за да им достави радост. Наред с 
това, естествено, се развива една особена форма на 
частично осъзната лъжа; защото то не знае съвсем 
точно – съзнанието не осветява отделните подроб-
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ности – какво се е случило и разказва невероятни 
истории за това, как е намерило този или онзи пред-
мет, докато всъщност то го е откраднало. То много 
ловко показва как е намерило нещата, как тази или 
онази вещ се намирала на точно определено място 
и разказва дълги истории, за да обясни откъде има 
всички тези неща. Нещата изглеждат така, сякаш 
са дело на магьосници. Ако правилно съм разбрал 
това, което д-р Вегман ми разказа, известно време 
всички смятали, че от него би станал един порядъ-
чен младеж, докато един ден забелязали – никой не 
допускал, че то може да си присвоява чужди вещи 
– как от една чанта изчезва нещо, от друга чанта 
изчезва друго нещо, така че изведнъж хората ус-
тановили: Ние вече не притежаваме нашите вещи! 
После те съпоставили двата факта. От една страна, 
имаме забележителните истории за дематериализа-
ция на нещата от Клинично-терапевтичния инсти-
тут. От друга страна знаем, че момчето е било из-
гонвано от всички училища. Доста неприятно е да 
се мисли, че биха могли да бъдат замесени и някои 
от възрастните; все пак в лечебното заведение ра-
ботят 52 души и, нали така, човек може да допусне 
какво ли не. Ако тук имаше един спиритист, той 
би могъл добре да обясни тази дематериализация 
на вещите. Може да бъде построена цяла теория за 
дематериализацията на предметите. 

Сега момчето е пред нас и Ви моля да обър-
нете внимание, как тук (слепоочията) главовата 
организация е един вид притисната, а тук, отзад, 
нещата се променят. Духовното изследване показва 
изключително силно развити части на астралното 
тяло, най-вече тук вляво; иначе външно Вие няма 

11. Лечебно-педагогически курс
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да намерите други особености. 
Сега ще се спрем на следващия случай, като 

самите лечебни методи ще обсъдим утре. 
Въвеждат следващото дете, момиче.

Вие виждате колко мило, прекрасно е това 
дете. Виждате хубавите руси коси. Интересното 
тук е, че за известно време двете деца бяха заед-
но. Те бързо се сприятелиха и един ден момчето, 
което представихме завчера, донесе отнякъде една 
ножица. Момичето го помолило за това, и нашият 
добър, послушен джентълмен намерил тази ножи-
ца, с която малката дама си отрязала косата. Тя не 
е никаква еснафка. Моля Ви да обърнете внимание 
на нейните прекрасни сини очи, на русите коси и 
техния особен блясък, и Вие ще имате непосредс-
твеното впечатление, колко сулфуристично е това 
дете, колко сулфуристично е то дори и в своето по-
ведение. Едно много мило дете, носещо в себе си 
достатъчно Sulfur; мило, подвижно, стегнато дете. 

Детето захапва ръката си.

И така, при раждането си то тежало по-малко 
от 4 фунта (1 фунт = 453 грама), родено е доносе-
но, ембрионалният период протекъл нормално. До 
седмия месец кърмено редовно. Проходило на една 
година. Това е относително рано, но не е някакво 
изключение. Научило се да говори навреме. Разви-
тието протичало нормално, на година и половина 
детето престанало да се напикава в леглото; случ-
вало се много рядко, само през деня. Вие вижда-
те, че абнормното тук се състои в това, че в тази 
посока детето вече има една слаба организация, но 
тази слаба организация се проявява тогава, когато 
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астралното тяло е включено в детския организъм, 
а не изключено от него. Преди година и половина, 
когато е било на три години и половина – моля Ви 
да запомните тази подробност, понеже този момент 
е точно половината от седемгодишния период и е 
от голямо значение, както и съответствуващия мо-
мент през втората епоха между 7-та и 14-та година 
– детето получава пристъп с висока температура и 
главоболие, последвани от дребна шарка; още тога-
ва е налице предразположеност към боледуване. От 
тогава детето е много раздразнително; по същото 
време майката преболедувала от грип и също ста-
нала раздразнителна. Налице е един паралелизъм 
между майката и детето. Апетитът на детето е ви-
наги слаб, но въпреки това то е стегнато, енергич-
но, с добре развита система на крайниците. Както 
знаете, субстанциално системата на крайниците се 
изгражда не от хранителните вещества, а от Кос-
моса по обиколния път чрез дишането и сетивната 
дейност. Този лош апетит, затрудняващ изхранва-
нето, се изживява в дейността на главата. Детето е 
много живо, с развихрена фантазия, непрекъснато 
мърда; същата подвижност откриваме и в мисле-
нето; всичко това ad oculos потвърждава, че фан-
тазията произлиза не от главата, а от крайниците. 
Фантазията произлиза от системата на крайниците, 
а не от слабо развитата нервно-сетивна система. 

Понякога са неспокойни и сънищата. Има и 
още нещо, което не е отбелязано тук, но следва да 
се има предвид: Кога детето сънува, преди събуж-
дане, или след заспиване. В нашия случай сънища-
та идват главно след заспиването. От детето можем 
да чуем много интересни неща, ако го подканваме 
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да ни разказва своите сънища, но това се отнася за 
сънищата при събуждането и ние наистина трябва 
да подканваме детето да си ги припомня и да ни ги 
разказва. 

Тези са случаите, с които исках да Ви запозная 
днес. Утре лекцията започва в осем и половина, 
след което ще обсъдим методите на лечение. 
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ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 4. Юли 1924

И така, скъпи мои приятели, вчера разгледахме ня-
колко деца с абнормности в развитието и сега ще 
обсъдим някои подробности относно лечението, 
опирайки се най-вече на отделни примери, защо-
то абнормността е нещо, което се разпростира на 
всички страни и всеки случай е сам по себе си не-
повторим, така че човек може да научи нещо само 
ако извлече от даден случай практически опит, кой-
то ще му е от полза и при други подобни случаи. 

Вие си спомняте вчерашния случай, едно 12-
годишно момче, което аз трябваше да Ви представя 
като клептоман. От духовна гледна точка, нещата 
при един такъв клептоман се свеждат до това, което 
вчера аз принципно охарактеризирах, а именно, че 
поради различни препятствия, намиращи се в аст-
ралното тяло, то не може да намери достъп до това, 
което във външния свят съществува като способност 
за преценяване. Сега си представете, че всичко, кое-
то се отнася до моралността, което включва в своите 
понятийни формации морални импулси, всичко то се 
проявява единствено в хода на земното съществува-
ние. И за да не бъдем погрешно разбрани от повърх-
ностното мислене на мнозина наши съвременници, 
бихме могли да кажем: Там, където Земята престава 
да съществува, където Вие навлизате в свръхсетив-
ния свят, там вече няма морални преценки в общоп-
риетия земен смисъл, понеже там моралното се раз-
бира от само себе си. Моралните преценки започват 
едва там, където трябва да се избира между доб-
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рото и злото. Напротив, за духовния свят доброто 
и злото са просто една характерова особеност. Има 
добри същества, има и лоши същества. Както при 
лъва няма смисъл да се разсъждава дали той тряб-
ва да има „лъвски качества”, така и – отдалечавайки 
се от Земята – няма никакъв смисъл да говорим за 
„добро” и „зло”. Становището за „да” или „не” има 
смисъл само в моралното обкръжение на живите чо-
вешки същества. При едно такова заболяване, как-
вото е клептоманията, съответният човек не може 
да напредва в развитието на своето астрално тяло, 
понеже то има споменатите вече дефекти, така че се 
затруднява и изграждането на моралните преценки. 
Ето защо, когато едно такова дете съзре нещо, кое-
то предизвиква особен интерес у него, то не вижда 
никаква причина, за да не си го присвои. То просто 
не разбира, че даден предмет може да принадлежи 
някому, че съждението: „Аз притежавам” изобщо 
има някакъв смисъл. То далеч не навлиза със свето 
астрално тяло във физическия свят до такава степен, 
че моралните преценки да имат някакъв смисъл за 
него. 

Това е съвсем същото, както, ако някой не раз-
личава синия или червения цвят: тогава той няма 
усещането за синьо и червено, и за него целият свят 
ще бъде лишен от тези два цвята. Следователно, 
ако Вие виждате една зелена повърхност, там дал-
тонистът по отношение на червения цвят ще вижда 
една синя повърхност. Далтонистът по отношение 
на синия цвят ще нарисува гората с червени дърве-
та. Както при далтонизма няма смисъл да се говори 
за цветове, така и във висшите светове няма смисъл 
да се говори за притежание и непритежание. Едно 



167

такова момче не може да навлезе във физическия 
свят до такава степен, че да е в състояние да свър-
же своите представи с това, което лежи в основите 
на собствеността. За него най-съществен е актът 
на откривателството, на изнамирането; за него най-
важно е усещането: „Това ме изненадва, това ме 
интересува.” И тук размахът на неговите представи 
свършва. Неговото астрално тяло не е проникнало 
навътре във волевата област, а малко или много е 
останало във интелектуалната сфера, което се из-
разява в това, че органите на волята остават недо-
развити. Последицата е тази, че то насочва и при-
лага във волята това, което е добро само в областта 
на интелекта. Ако този недостатък се прояви само 
в областта на интелекта, децата стават малоумни; 
ако същият недостатък се прояви в областта на во-
лята, децата стават клептомани. 

И тъкмо една такава абнормност е много труд-
на за повлияване. Защото, виждате ли, в тази въз-
раст нещата остават незабележими и човек не може 
да им се противопоставя. В тази възраст децата под-
ражават, вършат това, което става в тяхното обкръ-
жение и в поведението им не се забелязва никаква 
склонност към клептомания. Тази склонност към 
клептомания проличава едва след смяната на зъби-
те. Но дори и след като смяната на зъбите е прик-
лючила, детето все още не е в състояние – понеже 
с душевните си сили то не е навлязло достатъчно 
навън във физическия свят – да развие друг мора-
лен усет, освен този: Доброто ми харесва, злото не 
ми харесва. Нещата остават в плоскостта на есте-
тическата преценка. И тук възпитателят трябва да 
насочва детето по такъв начин, че да пробуди у него 
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усета за доброто чрез това, че детето да превърне 
своя възпитател в норма на подражание. Ето защо 
в тази детска възраст нашата Валдорфска програма 
смята за особено важен авторитета на учителя; у 
детето следва да бъде пробудена една естествена 
преданост към възпитателя и възпитателят да гово-
ри за доброто по такъв начин, че детето да изпитва 
симпатия към него, а към злото да изпитва антипа-
тия. Всичко това не може да се постигне без един-
единствен авторитет. И ако той е необходим за така 
наречените нормални деца, още по-необходим е за 
деца като това, което обсъждаме. Най-силно дейст-
вуващото възпитателно средство, това е доверието, 
което детето може да изпитва към своя възпитател. 
При подобни деца е наистина необходимо да спече-
лим тяхното доверие. 

Естествено, в един такъв лекционен курс не 
бива да пропуснем и нещо друго: а именно да по-
сочим, че най-малкото, което трябва да направим, 
поемайки възпитанието на едно малко дете, е да 
проследим как е протекло неговото ранно разви-
тие. Ако забележим, че още от рано детето проя-
вява една особена живост и радост спрямо онова, 
което е научило, следователно, ако възприема не-
щата така, както ги е възприемало преди смяната 
на зъбите, ако забележим, че детето изпитва един 
вид наслада от усвоеното, следва да предположим, 
че занапред нещата няма да вървят както трябва. 
Децата, които по-късно стават клептомани, още от 
най-ранна възраст развиват егоизъм, например от 
този вид, че усвоявайки нова дума, те цъкат с език. 
Този случай е рядък, но все пак може да се наблю-
дава у някои деца. 
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Очите ни трябва да са отворени за евентуални-
те последици от тези неща. Ето защо както за ле-
каря, така и за възпитателя е много важно освен да 
познава своите принципи – естествено той трябва 
да ги знае – да си изработи и един усет за това, кое-
то се случва в света. Виждате ли, в това отношение 
човек не бива да прилича на държавния прокурор 
Вулфен, а да може да си каже: Естествено, изклю-
чително много неща зависят от цялото обкръжение 
на подрастващото дете.

Да вземем например следния случай: Едно 
дете има тази странност, за която споменах, а имен-
но, да цъка с език всеки път, когато усвоява нещо. 
Но после, около времето, когато то сменя зъбите 
си, тази радост от интелектуалното усвояване се 
преобразява в ясно забележима суетност, в една 
суетност, която вече обхваща и много други неща. 
И никак не е безобидно, когато около смяната на 
зъбите тази суетност изведнъж прерасне в ламтеж 
за все повече нови дрехи. На тези неща трябва да 
се обръща внимание. 

Възможно е да възникнат две ситуации. В еди-
ният случай детето израства – вземам като пример 
едно малко населено място – в една среда, където 
животът върви бавно, където на войската се гледа 
като на нещо, което трябва да защитава страната, 
обаче там хората нямат никакъв ентусиазъм и най-
ценното им качество се свежда до едно формално 
възпитание. Тук у всички хора, намиращи се около 
детето между неговата 7. и 14-годишна възраст се 
развива един естествен усет за това, което всеки 
трябва да върши като принадлежащ на човешкия 
род. Детето израства и ако никой не се погрижи 
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специално за това, то да има един възпитател, в 
когото да се взира с любов и уважение – защото 
в тази възраст родителите не винаги могат да пое-
мат тази роля – тогава интелектуалните заложби се 
промъкват в областта на волята и като последица 
може да се прояви една или друга разновидност на 
клептоманията. 

Но да си представим и другия случай, когато 
детето израства не там, където на войската се гле-
да като на нещо досадно – това са само общи ха-
рактеристики, които аз давам този или онзи случай 
– а израства в една чисто пруска атмосфера, къде-
то милитаризмът доставя една сурова радост и не 
представлява някаква скучна необходимост. Детето 
не остава в семейството, а заминава в гимназията, 
после в университета. За него полезни се оказват 
такива неща, каквито за другите деца нямат никак-
ва стойност. Едно такова дете дава израз на своите 
заложби като например: става природоизследова-
тел, изготвя разни препарати, които проучва под 
микроскопа, и така нататък, задоволявайки по един 
правилен или неправилен начин своите копнежи. 
Детето попада в една среда, в която обикновено не 
се краде или ако се краде, има обекти, върху кои-
то понятието „кражба” е неприложимо. Но в този 
случай клептоманията се развива неусетно под по-
върхността на нещата. И съответното дете най-ве-
роятно ще стане един физиологически оратор, ще 
стане най-прославения физиолог на своето време и 
животът му ще се определя главно от едно странно 
влечение към клептомания, лежащо в основата на 
един възторг от военните дела, който ще се проявя-
ва и в неговия стил на говорене. В своите речи то 
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ще търси образи от сферата на военното изкуство, 
битките и така нататък. Обаче в други случаи това 
влечение ще се изроди в голяма суетност. Възмож-
но е у него да се затвърди едно усещане, че никой 
друг няма право да използва реторичните му обра-
зи. А после, ако не изпит някой невъзпитан студент 
се осмели да си послужи със същите реторични 
похвати, въпросната личност ще загуби всякаква 
опора под краката си. И ако тя продължава да цъка 
с език, тогава нещата ще станат още по-лоши. 

Уменията да се виждат подобни неща поражда 
усет за прилагане на подходящото лечение. Трябва 
да имаме усет за опознаването на живота в цялото 
му многообразие. И тогава веднага забелязваме по-
явата на определени симптоми, които ще ни насо-
чат в една или друга посока. 

Аз вече споменах, че възпитателят има едно 
добро лечебно средство в областта на психологи-
ята тогава, когато самият той се проявява като отк-
ривател и разказва на детето такива истории, в ко-
ито играят роля и неговите лични качества; когато 
му разказва, че има хора, които вършат нещо, но 
става така, че всъщност копаят яма, в която падат 
самите те. И ако не пестим усилията си, този дра-
матичен ход на повествованието, поддържан с вът-
решен ентусиазъм, може да ни доведе до мечтаната 
цел. Освен това, терапията при едно такова дете ще 
включи инжекции с Hypophysis cerebri и мед, поне-
же, както видяхте, в слепоочията има отклонение 
и при деформацията на тази област е уместно да 
прибегнем до противоположните растежни сили. 

Особено благотворна е лечебната евритмия, 
стига да се прилага достатъчно енергично; от дете-
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то ще изискваме да прави всички гласни с краката, 
защото в този случай ние прогонваме интелектуал-
ния елемент от волята, за да внесем там усилията, 
свързани с изработването на гласните. 

Ние следва да сме наясно: Благодарение на ав-
торитета, който имаме пред детето, трябва да нап-
равим така, че свободно да обсъждаме с него всич-
ки отвратителни страни на неговото поведение. 
Разбира се, това не бива да се прави прибързано. 
Тези импулси трябва да бъдат внесени в интелекта 
чрез подходящи истории, но не и прибързано, по-
неже в такъв случай всичко пропада. Виждате ли, 
при тези неща е изключително трудно да говорим 
за успех, понеже обикновено успехът е незабеле-
жим. Обаче мнозина от клептоманите не биха били 
тук, ако след появата на симптомите, за които стана 
дума, възпитателите своевременно биха започнали 
да разказват такива истории. А те винаги вършат 
работа, стига да имаме достатъчно търпение. Но 
сигурно е, че след продължително време можем да 
постигнем известен напредък, дори и там, където 
симптоматиката е силно изразена. 

Но сега да преминем към другото трудно дете 
с хидроцефалия, което още не е навършило ед-
ногодишна възраст и за което стана дума вчера. 
Първоначално лечението вървеше много трудно. 
Защото, пред какво всъщност сме изправени? Из-
правени сме пред една повишена възбудимост и 
раздразнителност на нервно-сетивната система. 
Само така можем да си обясним необичайното уго-
лемяване на главата. И така, имаме една повишена 
възбудимост на нервно-сетивната система, довела 
до уголемяване на главата. Но тук следва да имаме 
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предвид относителните, а не абсолютните числа. 
Когато едно малко тяло носи обичайната за възрас-
тния глава, тогава тази глава фактически се явява 
голяма. Това също следва да имаме предвид, когато 
не сме изправени пред някакъв абнормен случай. 
Но детето е абнормно. При него е налице голяма 
свръхчувствителност и възбудимост на нервно-се-
тивната система, породени от онези обстоятелства, 
за които говорих вчера във връзка с ембрионалното 
развитие и с въздействието от страна на бащата и 
майката. 

Как да постъпим с едно такова дете, за да го 
приближим донякъде до нормалното за тази въз-
раст състояние? По възможност трябва да избягва-
ме всякакви дразнители по отношение на нервно-
сетивната система. Ето защо ще осигуряваме на 
детето тъмни помещения, например една напълно 
затъмнена стая, където то – лишено от впечатле-
ния – да прекарва известно време в тишина и мрак. 
Първоначално аз дори надцених възможността да 
се въздействува по този начин, понеже детето все 
още не беше достатъчно чувствително към светли-
ната.  То усещаше светлината съвсем слабо, така 
че предпазването от нея имаше по-малко значение, 
отколкото бихме могли да предположим. И все пак 
остава в сила правилото, че такова дете трябва да 
се държи на тихо и тъмно, така че да получава от 
външния свят възможно най-малко впечатления; по 
този начин импулсът на волята се пробужда вът-
решно и вече може да се противопостави на нер-
вно-сетивната система. Това е едното средство, за 
което може да се мисли. Другото средство са оне-
зи активни вещества, които оказват влияние върху 
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нервно-сетивната система. При такова дете вът-
решно може да се приложи гнайс, преди всичко за 
да се избегне евентуалното шоково въздействие от 
директното прилагане на кварц; по този начин това, 
което лежи в основата на кварцовото действие, се 
разпределя по-равномерно. При самия кварц сили-
те действуват във всички посоки, но в ограничен 
размер, докато същите сили, вече разпределени в 
гнайса, действуват по-меко, разпространяват се из 
целия организъм и достигат по-лесно до перифери-
ята. Във висока потенция гнайсът може да свърши 
добра работа. Налага се да укротим нервната въз-
будимост – в детството целият човек представлява 
една нервно-сетивна система – също и в област-
та на волята. Това се постига с бани, приготвени 
от полски мак. При такава симптоматика, каквато 
имаме тук, наблюдението на случая и възможната 
терапия вървят ръка за ръка. Клиничният случай 
винаги е индивидуален. Но сега нека да уточня 
по-нататъшните наблюдения. Първоначално ние 
установихме, че по време на инжекционния курс 
температурата спадна. Скоро след това констати-
рахме, че обиколката на главата се увеличи, през 
деня детето спеше, а през нощта плачеше. Но това 
се промени след като започнахме да прилагаме ма-
кови бани вечер. Изпражненията станаха твърди; 
имаше разлика дали маковите бани се правят денем 
или нощем. Вие знаете, че вечер астралното тяло е 
свързано по съвсем друг начин с физическото тяло, 
отколкото сутрин. 

Сега нещата се свеждат до това, да се сложат в 
ред онези процеси, които – тръгвайки от храносми-
лателната система – действуват в мозъка. Имайте 
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предвид, че майчиното мляко далеч не при всички 
обстоятелства действува на такова дете по онзи на-
чин, по който действува на другите деца. Майчино-
то мляко е подготвено по един естествен начин да 
пренесе своето действие от храносмилателната сис-
тема в областта на нервно-сетивната система. Ето 
защо в началото на Март детето беше отбито. То 
започна да се храни по друг начин. Сега то започна 
да приема нектар от цветове на определи растения. 
По този начин беше подсилен Азът в областта на 
волята. Предлагайки му нещо подобно, което дина-
мично-паразитно израства в областта на цъфтежа, 
ние апелираме към вътрешната индивидуалност на 
детето, приканваме я към действие. Като цяло това 
е достатъчно, но ако сме изправени пред такъв слу-
чай, нещата трябва да се вършат много точно. Въз-
можни са всякакви обратни реакции, които остават 
неразпознати от лаиците. По-нататък историята на 
заболяването отчита: В продължение на няколко 
дни детето получава нектар, после изпражненията 
стават меки, стига се до стомашно разстройство, 
което отзвучава след спирането на нектара и през 
нощта на 11. срещу 12. Юни настъпва криза – де-
тето крещи, хленчи, уринира обилно, свива се при 
всяко издишване, получава спазми на левия крак, 
напрежение в лявата ръка, фонтанелите са напрег-
нати, рефлексите повишени. След горещи компре-
си и обвиване с мак детето заспало и на следващия 
ден се почувствувало добре. Апетитът и дефекаци-
ята се нормализирали. Ако не бихме искали да пре-
чим на оздравяването, не би трябвало да избягваме 
такива кризи. Това, което се натрупва в организма, 
трябва да се освободи по някакъв начин. Естестве-
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но, необходима е и моменталната намеса, каквато 
виждаме от страна на г-жа д-р Вегман. След горе-
щите компреси и обтриването с мак кризата отми-
нава. Можем да дадем само един съвет: не бива да 
се оставяме да бъдем изненадани. В такива случаи 
всичко зависи от бързата намеса. Самият аз станах 
свидетел на следното: От една страна чувах, че 
нещата при детето вървят зле. Г-жа д-р Вегман не 
споменаваше нищо подобно. Ето защо аз предпо-
лагах, че всичко върви както трябва. Човек може да 
изслуша някого, който няма ясен поглед върху не-
щата и намира в тях ред особености. Но в подобни 
случаи, където може да се случи всичко, ние трябва 
да сме наясно: нека да изпълним задълженията си 
и след като те са изпълнени, ние сме извършили 
необходимото. 

Виждате ли, става дума за това да сме внима-
телни с кризите, без да забравяме, че те винаги мо-
гат да настъпят в подобни случаи. Тук чувството 
на състрадание или други сходни чувства никога 
не биха могли да помогнат, те само биха довели до 
объркване; да помогне може само напълно обек-
тивното разглеждане на случая, както и да се нап-
рави това, което трябва. 

Но сега да обсъдим лечението по-нататък. За-
щото ние видяхме, че само с един психолого-педа-
гогически подход не можем да постигнем много. 
Да, от психологична гледна точка е възможно да 
постигнем подобрение с покой и затъмнение на по-
мещенията. Сега обаче става дума за следното: тен-
денциите на организма към водния елемент, към 
течното, да се заменят с принципа на разпада. Вод-
ният елемент не предизвиква разпад, а се разлива 
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по повърхността. Трябва да се обърнем към силите, 
които предизвикват разпад и това са именно сили-
те на оловото. В оловото ние действително имаме 
едно много ефикасно средство, което отключва 
силите на разпада. Ето защо от медицинска глед-
на точка винаги, когато виждаме, че на мястото на 
разпадните сили възникват буйните градивни сили 
– защото основният феномен, когато имаме пред 
себе си един такъв гигантски ембрион, се състои 
в това, че градивните сили преобладават над раз-
падните сили – следва да приложим лечение с оло-
во, и ако оловото се инжектира, можем да получим 
извънредно добри резултати. Когато обсъждаме 
оловото и неговият начин на действие, ние не бива 
да забравяме, че то се прилага от хилядолетия на-
сам. Хората, разбиращи от тези неща, хилядолетия 
наред са обръщали внимание върху медицинското 
действие на оловото, само че с времето познанието 
за благотворните качества на оловото все повече и 
повече се замъглявало. Днес тези качества излизат 
наяве по друг повод, и то по един забележителен 
начин. Замислете се само, къде на Земята се нами-
рат най-мощните сили на разпада: там, където сре-
щаме радия, там са най-мощните сили на разпада, 
там чрез една междинна трансформация, от радия 
се получава хелий; а при определени условия тази 
трансформация може да продължи още по-нататък. 
Следователно, тук Вие имате вътрешни взаимов-
ръзки. А всред външния Космос, в лицето на оло-
вото се подготвят възможно най-могъщите разцеп-
ващи сили; те се концентрират в субстанцията на 
оловото. И така, когато вкарвате в организма олово, 
Вие директно вкарвате в него мировия разпад. За-

12. Лечебно-педагогически курс
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мислете се върху това. Посредством инжекциите, 
Вие го вкарвате направо в кръвообръщението. В 
кръвообръщението Вие имате едно непосредстве-
но отражение на цялото мироздание. Тези 25 920 
години, през които Слънцето обикаля целия свят, 
имат своето съответствие в броя на сърдечните 
пулсации. По този начин ние директно вкарваме 
разпадните сили в организма. Добре известно е, че 
Космосът се нуждае от време, за да прояви своите 
действия и ако осмислим това, ще ни стане ясно, че 
тези неща могат да са от помощ. 

И така, в случая с това дете ние приложихме 
съответното лечение. В областта на краката прило-
жихме също и секрет от хипофиза под формата на 
унгвент, за да си послужим с антидеформиращите 
му сили. Естествено, в хода на лечението трябва да 
се предизвика известно стимулиране, за да се про-
явят същинските лечебни свойства. 

И сега, бих казал, можем да се радваме, че 
преодоляхме първата криза при детето, която наб-
людавахме между 11-тия и 12-тия месец, когато се 
проявиха и описаните симптоми. Вероятно детето 
и занапред ще преминава през такива кризи, но 
това, в което можем да сме сигурни, е че лечението 
ще продължава да показва положителни резултати. 
Естествено, едно лечение би могло да предизвика 
и отрицателни явления. Обаче всичко се свежда до 
това да лекуваме в името на живота, а не в името 
на смъртта. Що се отнася до лечението на даден 
орган, тогава нещата стават много деликатни. 

Искам още да изтъкна, че при едно такова дете 
пункцията и източването на течността не доприна-
сят никаква полза, защото процесът продължава от 
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само себе си. Естествено, докато не сме постигна-
ли намаление в обиколката на главата, не е редно 
да говорим с пренебрежение за другите лечебни 
методи. 

Случаят е твърде особен и аз трябва да заявя, 
че лично за мен той е изключително интересен. За-
щото всеки път, когато се замисля за това дете, или 
когато го видя, аз си го представям не само в нас-
тоящия момент, а и примерно 30 години по-късно. 
И, нали така, тогава бихме имали едно шесткрат-
но увеличение. Главата може би ще се е уголемила 
три и половина пъти, а останалото тяло шест пъти. 
Тогава бих имал пред себе си човека, когото съм 
познавал още като дете, бидейки на шест години. 
Ние общувахме с него, детето винаги идваше на 
походите. Той трябваше да се придвижва с патери-
ци, защото тялото му не беше в състояние да носи 
главата. Мускулатурата на долните крайници беше 
недоразвита, главата беше огромна. Накратко, той 
си оставаше един тридесетгодишен ембрион. Той 
ми правеше силно впечатление с това, че беше не-
вероятно умен. Аз с удоволствие беседвах с него. 
Разбира се, една такава деформация има голямо 
въздействие върху душата, особено когато си на се-
дем или осем години. Обаче, както казах, той беше 
невероятно умен. От него можеше да се научи мно-
го и преценките му за света бяха пълни с доброта 
и нежност. Добротата му просто се разливаше от 
голямата глава. Когато изговаряше своите изрече-
ния – а те не бяха много дълги – имах усещането, 
че устните му са полети със захарен сироп. Имаше 
нещо много своеобразно в този човек; всъщност 
той беше и много изобретателен. Приписваха му 
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различни изобретения, които е имал още като дете. 
Да, той беше една много интересна личност. Той не 
долавяше своята абнормност, защото беше свикнал 
с нея. И така, той живееше на село. Там хората гле-
даха на него с разбиране. Досега аз не съм срещнал 
населено място, където няма подобни деца. Обик-
новено те са деца на цялото село. А там всеки е 
подпомаган и поддържан. 

Ако едно такова дете постъпи при нас в по-
късна възраст, тогава трябва да предприемем оне-
зи неща, за които аз отчасти вече говорих и които 
трябваше да приложа спрямо един единадесетго-
дишен младеж с хидроцефалия, който след време 
оздравя напълно. 

Но сега да преминем към следващото дете, 
едно момиче, което е доста опърничаво. При раж-
дането си то е тежало четири фунта (около 1814 гр. 
– Б. пр.), ражда се напълно износено и е кърмено до 
седмия месец. Научава се да ходи на една година, 
проговаря навреме. На година и половина престава 
да се напикава нощем в леглото, но често го прави 
през деня. На три години и половина се разболява 
от грип с главоболие и висока температура, послед-
вани от морбили. По същото време майката става 
неспокойна, разболява се от грип. Детето има лош 
апетит, често сънищата му са неспокойни. 

Както често се случва, ние имаме пред себе си 
едно нормално-абнормно дете и тук преди всичко 
трябва да се погрижим за това, астралното тяло да 
бъде така формирано, че то да обхваща етерното 
и физическото тяло по един хармоничен начин. 
Обикновено това донякъде се постига външно с 
арсенови бани, а понякога и с вътрешно приема-
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не на арсен. Той хармонизира отношенията между 
астралното, етерното и физическото тяло. За да по-
добрим действието на арсена, можем да добавим 
компреси с горчица върху стъпалата, преди и след 
банята, като се използва настърган хрян. Но тук аз 
напомням, че хрянът за компреси трябва да бъде 
настърган непосредствено преди неговата упот-
реба. Ако престои настърган, той губи действието 
си. 

Що се отнася до психиката, грижата за едно 
такова дете трябва да се насочи главно към това, 
че неговото своеобразие да бъде така насърчено – а 
то винаги е налице и аз не вярвам, че това, което 
става тук му се отразява по един или друг начин 
– че да се постигне благотворното въздействие от 
„пречупването” на определени характерови черти. 
Ние ще постигнем извънредно много в работата с 
едно такова дете, ако дори и с прилагането на меха-
нични средства, то се научи да изслушва спокойно 
онова, което обикновено го дразни. И така, когато 
разказвате нещо на детето, кое най-вече го дразни 
и възбужда, и после направете така, че то да не се 
поддава на дразнителя, а да остане вътрешно сдър-
жано и твърдо, и после, след известно време Вие 
ще доловите един вид прелом в неговия характер. 
Докато слуша нечий разказ, детето вече не е разд-
разнително, а изглежда някакси уморено. Нека тази 
отпадналост продължи известно време, например 
от 8 до 14 дни, после нека да му позволим, като 
всяко нормално дете да си поиграе и да тича. След 
това отново ще се прояви предишната раздразни-
телност и отново ще се наложи да вземаме мерки 
срещу нея. По време на лечението трябва да се пра-
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вят паузи, защото са възможни реакции. Ако леките 
депресивни симптоми и умората се задълбочат, мо-
гат да възникнат соматични депресивни състояния, 
които сериозно да застрашат душевното здраве на 
детето. 

Ето как аз Ви посочих принципно как да се 
отнасяме към душевното здраве на такива деца. 
Необходими са усет и дарба за наблюдение, както 
и ясно съзнание, че душевната патология включва 
определени симптоми, показващи какво точно се 
случва с детето и в какви съотношения се намират 
етерното тяло, астралното тяло, Азовата организа-
ция и така нататък. Защо казвам: и така нататък? 
Защото, както знаете, в човешкото същество ние 
различаваме:

1. Физическо тяло
2. Етерно тяло
3. Астрално тяло
4. Азова организация
5. Дух-Себе
И сега тук е възможно някой да възрази: Добре, 

но човекът все още не е развил този Дух-Себе, засе-
га това не ни засяга, въпреки че сме чели за него в 
книгите. В съвременната епоха човек стига само до 
Азовата организация, следователно няма защо да 
се грижим за Духа-Себе. Да, скъпи мои приятели, 
обаче това съвсем не е вярно. Хората вече са стиг-
нали до Азовата организация, но далеч не всички 
същества, с които имаме работа, са се издигнали 
само до Аза. Ние имаме работа – особено когато се 
занимаваме с подрастващи деца – с такива същест-
ва, които са изпреварили днешния човек и са се из-
дигнали до Духа-Себе. И ако искаме да постигнем 
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нещо чрез Валдорфската педагогика, така че тя да 
оказва непосредствени и живи въздействия, тогава 
трябва да апелираме не само към хората, ангажи-
рани с нея, а и към онези духовни същества, които 
са по-напреднали от човека, издигайки се до Духа-
Себе. Тъкмо при подрастващите деца ние имаме 
работа с една точно определена разновидност на 
тези същества: със съществата, които обозначава-
ме като езикови гении. Ако човек би предоставил 
езиковото обучение на следващото поколение, той 
би опропастил всичко. В езика живее нещо толко-
ва важно, колкото и в самия човек. И в това, което 
езикът дава на хората, живеят такива същества, ко-
ито в обикновения си живот са развили Духа-Себе 
в същата степен, в каквато човекът е развил своята 
Азова организация. Тези същества ни инспирират, 
тези същества живеят в нас благодарение на факта, 
че ние говорим. 

Помислете само, как в евритмията ние сме 
призвани да издигнем художествената реч до рав-
нището на един видим говор. Ние съвсем не можем 
да обхванем езика. В евритмията ние постигаме 
само една малка част от това, което върши езикови-
ят гений, за да се прояви видимият говор. Помис-
лете само как в лечебната евритмия ние апелираме 
към това, което тези същества постигат в човека 
чрез Духа-Себе като интуитивно импулсират него-
вата воля. 

Следователно, още в мига, когато започваме 
да говорим за възпитание, ние всъщност призо-
ваваме онези духовни същества, които са развили 
своя Дух-Себе. И фактически във всички разясне-
ния относно езика, ние описваме не друго, а Духа-
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Себе. Ето защо е много уместно, ако онези, които 
са се заели с възпитанието на непълноценни деца, 
медитират върху онова, което е казано в книгите за 
Духа-Себе. Това е една много добра медитативна 
субстанция. Това е и една молитва към онези ду-
ховни същества, които са от рода на езиковите ге-
нии. И тук има такива духовни същества. 

Когато влизаме в училище с такива движения 
и жестове, които са адекватен израз на нашите ду-
шевни изживявания, те оказват необичайно силно 
въздействие върху детето. Те потвърждават също 
и това, че сме във връзка с онези духовни същес-
тва, които носят в себе си и Духа-Себе. Тези неща 
действуват обективно и не се налага да си служим 
с други външни средства. Но когато някъде цялото 
население е свикнало да държи ръцете си в джобо-
вете и да не извършва с тях никакви движения, това 
означава само едно: тези хора искат да бъдат напус-
нати от Боговете, от онези Богове, които са разпо-
ложени най-близко до духовния човек. Те не искат 
да знаят нищо за онези същества, които са изгра-
дили Духа-Себе, също както и човекът е постигнал 
своята Азова организация. И тогава първото, което 
се случва, е че хората занемаряват своя език. Тази 
е и голямата опасност за западната култура: езикът 
престава да служи на това, за което е предназначен 
и се изражда. 

При подрастващите деца – а още повече и при 
абнормните деца – на първо място ние трябва да 
изискваме те да говорят чисто, да говорят ясно. Не 
бива да допускаме никакво занемаряване на ези-
ка. При всички абнормни деца нека да следваме 
правилото, че трябва да се грижим за едно ясно, 



185

отчетливо, добре артикулирано произношение. То 
има своите добри последици. Обаче дори и тога-
ва, когато детето все още не говори, е много добре, 
ако всички около детето говорят ясно и правилно. 
Ние не бива да пестим усилия и ако сме поели въз-
питанието на едно абнормно дете, между неговата 
7-ма и 14-та година, нека да направим така, че то 
да живее в една добра езикова среда, съдържаща 
дори и рецитаторски елементи. Към абнормното 
дете нека винаги да се приближаваме с отчетливо и 
ясно произношение; тази необходимост произтича 
от самата същност на абнормните състояния. 
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ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 5. Юли 1924

Нека сега да се върнем към някои от случаите, кои-
то самите Вие сте наблюдавали в Лауенщайн.

Най-напред бих искал да обсъдим най-голямо-
то 16-годишно момче, при което се откроява най-
вече една непълноценност, произтичаща от това, че 
със своите Аз и астрално тяло то не може да про-
никне във физическото тяло. Момчето е постъпи-
ло при Вас в относително по-късна възраст. Преди 
това Вие не сте го познавали и то идва при Вас, 
когато е на 16 години, нали така? Следователно, 
ние имаме един случай, в който симптоматиката е 
предшествувана от редица фактори, лежащи в ран-
ното детство. Ако детето е било отгледано според 
принципите на Валдорфската педагогика, ако е 
могло да усети принципа на авторитета в периода 
между смяната на зъбите и половата зрелост, ако 
е било възпитавано така, че непрекъснато да наб-
людава интересуващите го неща и благодарение на 
тях да разшири още повече полето на своите ин-
тереси, ако в тъкмо тази възраст е било проведено 
едно внимателно лечение с олово, тогава днес ние 
щяхме да сме изправени пред едно дете с коренно 
различна душевна нагласа. Както видяхте, неговите 
интереси се проявяват съвсем ясно. То притежава 
и определени умения, обаче Вие видяхте как стоят 
нещата по време на тестовете. Тестовете бяха от-
носително лесни и въпреки това Вие видяхте как-
во се получи. Аз дадох на момчето съвсем проста 
аритметична задача, нали така? Да реши една за-
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дача с изваждане според метода на Валдорфската 
педагогика. Въпросът гласеше: Какво трябва да се 
извади от едното число, за да се получи друго, точ-
но определено число? – Следователно, не както се 
пресмята обикновено, когато са дадени умаляемо 
и умалител, а така, че са дадени умаляемо и оста-
тъкът, а се търси умалителят. Това е нещо, което 
прониква особено силно в душевния свят на детето 
и допринася много повече за развитието му, откол-
кото обичайният начин на пресмятане. 

И така, Вие видяхте, че момчето успя да реши 
задачата, но не веднага. То се зарадва много, когато 
я реши, особено след като му бях казал, че трябва 
да се справи за час и половина. Вие ясно видяхте 
на какво е способно то. Всички сили на неговото 
същество се включиха в работата. Само че за да се 
справи, му трябваше по-голям период от време, ко-
ето означава, че неговото етерно и физическо тяло 
веднага се възпротивяват, те не разгръщат своите 
функции, въпреки че възможностите са налице. 

Сега, ако проследим как се развиват интереси-
те на това момче, ние ще установим, че те остават 
в главовата организация. Те не могат да се спуснат 
надолу в другите системи на неговия организъм. 

Много показателна в този случай е следната 
малка подробност. Вие видяхте, че то дойде със 
своя малък „Кодак” и поиска да ни фотографира, 
което направи много старателно и с дълбок инте-
рес. После се опитах да му кажа, че може да нап-
рави още една снимка. Но за тази цел то би тряб-
вало да смени лентата, което би надхвърлило не-
щата, които непосредствено го интересуват. Ето 
защо момчето се възпротиви и не поиска да смени 
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лентата. Ако нещо пробуди интереса му, то изця-
ло се насочва към него. Ако обаче нещо трябва да 
се пренесе в системата веществообмен-крайници, 
тогава неговото етерно и физическо тяло веднага 
оказват мощна съпротива. И тъкмо тук е необхо-
дима намесата – въпреки че в тази възраст това е 
по-трудно, отколкото в една по-ранна възраст – на 
педагогическата терапия, което изисква да се тръг-
не от нещата, към които изпитва определени инте-
реси и впоследствие кръгът на тези интереси да се 
разширява във всички посоки. С това момче може 
да се постигне твърде много, ако се вземат предвид 
здравите инстинкти, които то въпреки всичко носи 
в себе си. Винаги може да се установи, че здравите 
инстинкти са налице дори и при абнормните деца. 
Ако вниманието на въпросното момче се насочи 
към такива неща, които изискват сръчност, кръгът 
на интересите му веднага се разширява. 

Преди всичко, момчето има трудности с пътят, 
който трябва да бъде изминат от главовата органи-
зация до организацията веществообмен-крайници, 
и както вече чухте, тази част от пътя го затрудня-
ва, понеже му липсва способност да забелязва себе 
си. Отсъствува дори и някакво далечно подобие на 
това, което имаме при един нормален човек. Нап-
ротив, когато погледът му е обърнат към това, което 
има пред себе си, когато вижда ловкостта на своите 
крайнищи, това му доставя голяма радост. Следо-
вателно, трябва да го подтикваме да прави такива 
неща, при които то би могло да усети ловкостта 
на своите крайници. И това се постига най-добре, 
ако то изпълнява с ръцете и краката определени 
лечебно-евритмични упражнения, съпроводени с 
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енергични движения на пръстите, както на ръцете, 
така и на краката, при което погледът му да бъде 
насочен към отделните движения на крайниците; 
следователно, ние трябва да му позволим да разг-
лежда самия себе си. 

 За такива деца, които още от ранна възраст 
ясно показват затруднение в пренасянето на проце-
сите от системата на главата надолу в другите сис-
теми на организма – за въпросното момче е вече 
късно, но Вие ще имате и други подобни случаи 
– за такива деца е от полза, ако те се опитват да 
докосват с главата си своите стъпала. Ако Вие сами 
се опитате да го направите, ще се убедите, че това 
е една трудна процедура. Но при тези деца, показ-
ващи затруднения в това отношение, е от полза, 
ако ги накарате да целуват пръстите на краката си. 
Добре е също – този похват е винаги от полза, а при 
това момче може да се окаже много успешен – ако 
накараме тези деца да хванат между палеца и дру-
гите пръсти на своя крак един молив и да изпис-
ват отделни букви. И ние ще установим, че докато 
изписват букви със своя крак, те изпитват голяма 
радост. Това би могло да се окаже много полезно 
дори и при въпросното момче. Упражнявайки се 
пише с пръстите на краката, то върши един вид 
лечебна евритмия и тя наистина може да бъде от 
голяма полза. А дали един лечебен курс с олово ще 
подобри нещата при деца на тази възраст – това ще 
стане ясно, ако опитаме и проследим съответния 
случай. 

От всичко, което казах, Вие разбирате, че тук е 
необходимо едно по-прецизно наблюдение. Налага 
се да превърнем в обект на непрекъснато наблюде-
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ние такива привидно незначителни подробности, 
каквито са времето от час и половина, предвидено 
за смятане, нежеланието за смяната на фотограф-
ската лента и така нататък. Следователно, при ра-
ботата си с непълноценни деца възпитателите раз-
полагат с едно ефикасно средство и това е усетът 
за всичко, което се случва с детето. Вероятно Вие 
ще попитате: Но колко време отнема възпитанието 
на непълноценните деца? Защото то изисква много 
внимание, човек не може да върши нищо друго, не 
може да медитира и така нататък – Но това изоб-
що не е така и вътрешното преодоляване на един 
такъв възглед принадлежи към езотериката на пе-
дагогическата мисия. Не става дума за това, по цял 
ден да стоим на някакъв наблюдателен пост, а да 
си изработим усет за специфичните процеси, които 
се разиграват в живота на детето. При определени 
обстоятелства е възможно онзи, който се е научил 
да наблюдава група деца, за относително кратко 
време, за 5 или 10 минути напълно да обхване едно 
дете, ако насочи погледа си в правилната посока. 
Работата не се свежда до това, колко време отделя-
ме на нещата, а до каква степен се свързваме с тях 
вътрешно. Тъкмо в духовните професии се спестя-
ва много време, ако човек действително се свързва 
със съответните явления. 

И така, наскоро имахме един типичен случай, 
едно 15-годишно момче с епилепсия. При него 
също имахме характерните симптоми, които вече 
разгледахме, само че то е с няколко години по-го-
лямо. Тук трудността идва от това, че момчето се 
намира в прехода към половата зрелост. Не беше ли 
то кастрирано? Процесът засяга целия организъм. 
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И тъй като момчето е кастрирано, ние сме свидете-
ли на извънредно бурни явления, а именно реакции, 
предизвикани от една изкуствена намеса в полово-
то развитие. При това момче преходът към полова-
та зрелост протича много трудно. Защото половото 
съзряване е процес, който засяга целия организъм. 
За момчето кастрацията няма друго значение, ос-
вен че тя идва като едно противодействие срещу 
половото съзряване. При този младеж нека да има-
ме предвид следното: той се намира в такъв пери-
од, когато е необходимо да бъде лекуван така, как-
то се лекуват деца в полова зрелост, а именно като 
внимателно им отваряме очите за всичко, което би 
могло да пробуди у тях интерес към процесите на 
околния свят. Преди всичко, трябва да се приложат 
методите на Валдорфската педагогика. Нека да го 
избавим от неговата вътрешна възбудимост и трай-
но да насочим вниманието му към навън, така че да 
пробудим интерес към външните неща и процеси. 

Сега може би ще ми опишете докъде е стигна-
ло момчето в своите училищни занимания. 

С.: То не може нито да чете, нито да пише, по отноше-
ние на учебния материал не е постигнат никакъв напредък. 
През минала година г-жа Ф. се опита да приложи система-
та Монтесори, но без успех. 

И така, у момчето се отбелязва известна притъ-
пеност, що се отнася до външните му впечатления. 
И точно тук възниква необходимостта от прилагане 
на Валдорфската педагогика според начина, пред-
виден за съвсем малките деца, а именно: тръгвайки 
от заниманията с живопис, да го улесним така, че 
то да изрази с цветове всичко онова, което го из-
мъчва вътрешно. Дайте му да рисува и вижте какво 
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ще се получи. После продължавайте по-нататък, 
като се ръководите от неговите индивидуални осо-
бености. 

Но тъкмо при това момче безусловно се на-
лага и терапевтична намеса. Ние все още не сме 
обсъждали терапията, нали така? Уместно е то да 
приема водорасли и беладона. Тази би могла да 
бъде терапевтичната намеса в случая. Защо точно 
инжекции с водорасли, Вие ще разберете, ако се 
съсредоточите върху вътрешната същност на мом-
чето и ще бъде добре, ако размишлявате по-дълбо-
ко върху тези неща, понеже занапред ще ги прила-
гате самостоятелно в отделните случаи. Защо тук 
е уместно да се приложат инжекции с определени 
субстанции, извлечени от водорасли? При водо-
раслите ние имаме едно растение, което няма нито 
силно развити корени, нито дава цветове. При тях 
корените и цветовете са преплетени едно в друго. 
Тъй като тук преобладава листната маса, липсва и 
свързаност със Земята. От друга страна, тук липсва 
също и интензивна свързаност с Космоса. При во-
дораслите съществуват отношения главно към оно-
ва, което протича във водния и въздушния елемент, 
и то непосредствено в земната повърхност. Водо-
раслите и гъбите са такива растения, които изцяло 
са потопени във взаимодействията между въздуха 
и водния елемент. Една важна особеност при тези 
растения е тази, че те показват едно силно прив-
личане към съвсем незначителни количества сяра, 
която днес е широко разпространена, както във во-
дата, така и във въздушния елемент. Ето защо, ако 
силите на тези растения бъдат включени в ритмич-
ния организъм, те допринасят за хармонията меж-
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ду астралното и етерното тяло. А точно тя липсва 
при едно такова момче. 

Нека да припомним, че тук имаме работа с 
едно смущение, произтичащо от това, че Азовата 
организация ангажира твърде силно астралното 
тяло и му пречи да се свърже с етерното тяло, и в 
случая е уместно да прибегнем до гъбите. А към 
водораслите, които стоят по-близо до обикновени-
те растения, ще прибегнем тогава, когато физичес-
кото тяло и етерното тяло отказват да пропуснат ас-
тралното тяло, когато дисхармонията произлиза от 
обстоятелството, че в етерното тяло възниква един 
вид съпротивление, а от страна на Азовата органи-
зация липсват достатъчно сили на привличане. 

А сега бихте ли описали и момичето според 
указанията, които дадох?

С.: Аз видях момичето само веднъж, едно момиче с 
подути устни. Вие загатнахте, че между 3-та и 4-та година 
вероятно се е случило нещо особено, засягащо астралното 
тяло, което е довело да силни сърбежи. Беше препоръчана 
терапия с никотинови клизми, а при липса на подобрение 
– никотинови инжекции. Сега момичето е на 15 години. 

И така, ние имаме пред себе си едно момиче на 
15 години, при което ясно проличава, че астралната 
организация не е достатъчно интензивно включена 
в цялостния организъм. Това се вижда още от пръв 
поглед. Преди всичко, астралната организация се 
оказва твърде слаба, за да предпази Аза от онези 
изкушения, които възникват у човека, когато той 
яде и усеща храната прекалено вкусна, прекале-
но сладка и така нататък. Когато астралното тяло 
не е достатъчно активно в долната част на лицето, 
тогава устните изпъкват особено много, понеже в 

13. Лечебно-педагогически курс
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тази област е налице една прекалено силна вкусова 
наслада, свързана с преработката на храната. Тези 
явления имат дълга предистория, въпреки че, ес-
тествено, могат да настъпят и в по-късна възраст. 
Аз вече посочих, че между 3-та и 4-та година от 
живота на момичето вероятно е имало някакво ус-
ложнение. 

Вие сами бихте могли да стигнете до подобни 
наблюдения, ако подхождате към тези неща с онази 
любов, на която аз придадох такова голямо значе-
ние. Всъщност, Вие никога не би трябвало да си 
служите с изрази като този: Да, но за да стигна до 
тези неща, аз трябва да съм ясновиждащ! – Това 
издава една вътрешна леност, която няма място в 
живота на онзи, който е избрал професията въз-
питател. Тук става дума за следното: Много преди 
да стигнете до ясновидство, което впрочем е не-
обходимо и в тази област, Вие трябва да развиете 
в себе си способността да вниквате в това, което 
се случва, а до тази способност се издигаме чрез 
една сърдечна отдаденост към онова, което тъкмо 
абнормните състояния пораждат в човека. В под-
ходящия момент Вие сами ще вземете правилното 
решение. Естествено, за всичко това е необходима 
и езотерична смелост. Онази езотерична смелост, 
която се пробужда у човека, ако не се появят едни 
или други пречки. 

Виждате ли, това, че хората имат тези вътреш-
ни интуиции, а не ги забелязват, е един забележи-
телен факт. Антропософите имат много поводи да 
обърнат внимание на тези вътрешни интуиции, те 
ги притежават в много по-голяма степен, отколко-
то предполагат, обаче не им се доверяват, понеже 
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в решителния момент те се сблъскват с една труд-
но преодолима суета. Заедно с тези способност и 
израстват и всевъзможни импулси, подклаждащи 
човешката суета, и към всички неща, за които го-
ворих вчера, характеризирайки съвременната епо-
ха, можем да отнесем също и извънредно силната 
склонност на днешното човечество към суетата. 

Виждате ли, става дума за нещо, което зася-
га онези млади хора – а Вие също сте част от тях 
– които по някакъв начин са се посветили на една 
забележителна професия, която може да упражни 
оздравителното си въздействие върху цялото чове-
чество. Днешното младежко движение е една го-
ляма необходимост, то е нещо извънредно важно 
и във висша степен интересно също и за хората от 
по-старото поколение. Тези мои думи не бива да се 
разбират погрешно. И така, никой не бива да зас-
тава срещу младежкото движение. От друга стра-
на, не можем да укоряваме по-възрастните, че не 
проявяват достатъчно разбиране към по-младите; 
все пак голяма част от несполуките се дължат на 
това, че първите не приемат достатъчно сериозно 
вторите. Когато става дума за конкретни задачи 
в рамките на младежкото движение, следва да се 
съобразяваме и със самите млади хора. Естестве-
но, онези, които имат опит в тези неща, следва да 
обърнат внимание на това. При младите има нещо, 
което често пъти дава много лош отпечатък върху 
всички техни начинания. И това е суетата. Суета-
та откриваме навсякъде в основата на младежкото 
движение, и то не като израз на някакво лошо въз-
питание, а защото волята по необходимост засилва 
вътрешните способности, при което ариманичес-
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ките влияния подхранват суетата. Виждате ли, през 
живота си аз съм имал възможността да наблюда-
вам доста многообещаващи хора на различна въз-
раст. Имал съм възможност отблизо да наблюдавам 
много подобни случаи, които ясно показваха, че 
епохата, която настъпи след Кали Юга беше съпро-
водена с рязко нарастване на суетата и то главно на 
нейните особени разновидности, засягащи млади-
те хора и подтискащи онези качества, които са при-
същи именно на днешните млади хора. Ето защо 
толкова често сме свидетели на общи приказки за 
велики мисии и задачи, като в същото време никой 
не обръща внимание на малките, конкретни неща, 
без които не може. 

Занапред ще се нуждаем тъкмо от това, което 
някога се проявяваше в една извънредно филистер-
ска област и не без известна интуиция беше опре-
деляно като: преклонение пред малките неща. Ето 
какво би трябвало да се усвои от младите, които 
често пъти са склонни да витаят в абстракции. А 
това е нещо, което с огромна сила подхранва суе-
тата. 

Замислете се за скритите тук трудности и ги 
имайте предвид във Вашите езотерически стре-
межи. Не забравяйте за огромните трудности, с 
които ще се сблъскате. Онзи, който воден от своя 
интуитивен опит иска да предложи нещо на един 
друг човек – защото нещата не са толкова прости 
и изискват прозрение в наличните факти, а по пра-
вило мненията на лаиците за недоразвитите деца 
са крайно погрешни – той трябва енергично и сме-
ло, а не мимоходом, да превърне девиза „Аз мога 
това!” в трайно съдържание на своето съзнание. 
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И ако Вие отново и отново си повтаряте това 
– без никаква суета и жертвоготовно преодолявай-
ки всякакви пречки – тогава не само ще усетите, а и 
ще видите колко много може да се постигне в тази 
посока. Следователно, ние трябва да търсим заро-
дишните кълнове на развитието не в мъдруването и 
в мисловната акробатика, а в ясното и смело съзна-
ние, че трябва да открием в душата си това, което 
– образно казано – е покрито с кал и блатна тиня. 

Общо взето, в областта на педагогиката хора-
та не могат да постигнат нищо, докато не осъзнаят 
една истина. Тя се състои в следното. Всяка вечер 
Вие да пробуждате в съзнанието си усещането: В 
мен е Богът, в мен е Богът или Божият дух, и то 
не само теоретично, понеже според повечето хора 
медитирането е едно чисто теоретично занимание; 
а всяка сутрин да пробуждате в съзнанието си усе-
щането, което ще Ви съпровожда през целия ден: 
Аз съм в Бога. 

Размислете само какво всъщност постигате, 
ако раздвижите в себе си тези две представи, прев-
ръщайки ги в живи усещания, във волеви импулси. 
Тогава пред Вас застава следният образ: В мен е 
Богът – а на следващото утро картината се проме-
ня: Аз съм в Бога. – Но това е едно и също, както 
горната и долната фигура (Рис. 17). И сега чисто 
и просто стигате до едно интимно разбиране: Това 
тук е един кръг, а това е една точка. И още: Кръгът 
е точка, точката е кръг. 

Едва по този начин Вие се приближавате 
към човека. Припомнете си рисунката, на която 
изобразих човека веществообмен-крайници и чо-
века-глава. Тази рисунка не означава нищо дру-
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го, освен израз на това, което сега ще Ви покажа 
с една проста медитативна фигура. При човека 
това е осъществено по такъв начин, че в човека-
крайници Азовата точка на главата става кръг. И 
Вие ще се научите да разбирате целия човек, ако 
подходите към него, тръгвайки от вътрешната му 
същност. На първо време, Вие трябва да разбе-
рете, че двете фигури, двете представи са едно и 
също, че те просто не се различават една от друга. 
Те са различни само за външния поглед. Тук има-
ме един жълт кръг, но имаме същи и една синя 
точка. Защо? Защото това е схематичната фигура 
на главата, а това е схематичната фигура на тяло-
то. Но ако точката се утвърждава вътре в тялото, 
тя се превръща в гръбначен мозък; ако точката 
се утвърждава тук, тя се превръща в това, което 
трябва да бъде в главовата организация, превръ-
ща се в наченки на гръбначен мозък (Рис. 18). Ето 
как пред Вас се очертава вътрешната динамика на 
морфологията. Ако Вие, изхождайки от нея, меди-
тирате, ще стигнете до анатомията, до физиологи-
ята. Тогава се приближавате до вътрешната инту-
иция, досещайки се, че горната челюст и долната 
челюст се явяват крайници, а главата – един ця-
лостен организъм, разположен в горната част на 
тялото – чиито крайници впрочем са атрофирали 
– като същевременно се видоизменят в челюсти, 
и накрая Вие се досещате, че зъбите и пръстите 
на краката се намират в пълна противоположност. 
Ако се вгледате в челюстните кости, Вие ще от-
криете атрофираните образувания, присъщи за 
пръстите на краката, атрофираните образувания 
на ръцете и краката. 



199

Но медитацията, до която стигаме в тази об-
ласт, скъпи мои приятели, не бива да поражда 
усещането: Ето, сега аз се затварям в едно топ-
ло гнездо, и около мен ще става все по-топло и 
по-топло! Медитирането има и друго усещане 
и то е свързано с потопяване в действителния 
свят, включително и до най-малките подробнос-
ти. Преклонение пред малките неща! Не бива да 
премахваме интереса към тези малки неща, скъпи 
мои приятели, Вие трябва да се интересувате от 
всичко: както от ушната мида, ноктите и космите, 
така и от Сатурн, Слънцето, и Земята. Защото в 
крайна сметка един човешки косъм съдържа всич-
ко и губейки един косъм, фактически човек губи 
целия Космос. Всъщност, ако се положат усилия-
та, необходими за истинския медитативен живот, 
вътрешно е възможно да се пресъздаде всичко 
онова, което е видимо във външния свят. Обаче 
тези усилия остават напразни, ако тук или там се 
появяват дори само следи от гордост и суета. Ето 
защо, скъпи мои приятели, ако наистина искате да 
възпитавате непълноценни деца, трябва да разви-
ете в себе си по възможно най-скромен начин това 
преклонение пред малките неща и впоследствие 
да го пренесете и в други области на младежкото 
движение. 

Но тук трябва да отбележа, че виждам и го-
леми грешки, които допускаме при много от ини-
циативите в нашето антропософско движение. – В 
случая с момичето, както Ви казах, би трябвало да 
се прояви някаква абнормност между 3-та и 4-та 
година. Вие питахте майката и тя го потвърди. И 
какво направихте после? Не искате ли веднъж чес-
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тно и точно да опишете какво направихте, след като 
получихте потвърждение от майката? 

Мълчание. 

Искате ли Вие тримата поне веднъж да проя-
вите езотерична честност? Какво направихте?

Мълчание. 

Ако бяхте направили необходимото, сега би 
трябвало да кажете: Ние подскочихме толкова ви-
соко, че пробихме дупка в тавана! – Но в такъв слу-
чай, отражението от този скок би трябвало не само 
да говори, но и да свети от самите Вас. 

Трябва да има ентусиазъм в изживяването на 
истината! Ето какво е необходимо. От много го-
дини в антропософското движение има нещо, ко-
ето ми причинява ужасна болка и това е, че хората 
стоят толкова твърдо на краката си, младите поч-
ти толкова твърдо, колкото и старите. Нека да си 
представим колко твърдо могат да стоят хората на 
краката си. Виждате ли, всъщност Ницше би пред-
ставлявал нещо съвсем друго, ако не беше се раз-
болял. Той накара своя Заратустра да стане един 
танцьор. Станете и Вие танцьори като Заратустра! 
Живейте с най-дълбока радост от истината! В това 
има по-дълбока езотерика, отколкото в сериозното 
умуване върху нещата. Вътрешното изживяване на 
истината трябва да предхожда всякакви други при-
казки за особената мисия на възпитателя. 

Между 3-та и 4-та година при момичето нас-
тъпва окултна треска. В медицината също я нари-
чат с това име: окултна треска. Тук се намираме в 
една от онези медицински области, където са запа-
зени изрази от по-далечното минало. Когато един 
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лекар не може да посочи някаква причина за трес-
ката, той я нарича окултна треска. Тази окултна 
треска между 3-та и 4-та година означава една осо-
бена слабост на астралното тяло. Физическото тяло 
и етерното тяло реагират прекалено силно, астрал-
ното тяло не може да ги следва. Ето защо при това 
дете трябва да имаме предвид следното: на 3-та го-
дина настъпва един вид закърняване на астралното 
тяло и ние трябва да му се притечем на помощ, като 
това е възможно също и с педагогически мерки, а 
именно, когато „раздвижим” неговите интереси. 
Опишете, моля, как протичат учебните занимания 
при това момиче. 

С.: Както изглежда, ние няма да задържим момичето в 
нашата клиника; то ще идва само за лечебните процедури. 
До 16-годишна възраст то посещаваше помощно училище, 
научи се да чете и пише, може да смята до хиляда. Не зна-
ем повече за него, то е тук само за клиничното представя-
не. Във всеки случай бяха направени никотинови клизми. 

Сега трябва да се помисли за прилагане на ле-
чебна евритмия. Защо? Защото като последица от 
неправилното изграждане на астралното тяло, при 
детето настъпва една силно изразена тенденция 
към деформиране на горния организъм. Детето има 
извънредно брутален външен вид, понеже всичко, 
което лежи зад дъвкателните органи, е деформира-
но. И точно в този случай никотиновият сок, чи-
ето антидеформиращо действие се проучва толко-
ва грижливо в тукашния Клинично-терапевтичен 
институт, може да с окаже от голяма полза. Нека 
да започнем бавно с приемане per os и внимателно 
да наблюдаваме, дали дъвкателните органи бавно 
няма да се подчинят на останалия организъм. Сега 
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те са почти извън областта, която детето може да 
обхване с душата си. Детето може да приема нико-
тинов сок per os в съответна десетична потенция, 
започвайки от шеста и достигайки до петнадесета. 
Ако установим, че въздействието е недостатъчно, 
ще преминем към високи потенции направо в кръ-
вообращението и ангажирайки директно астрално-
то тяло, ще се убедим, че по този начин постигаме 
резултати, които са невъзможни при вътрешното 
приемане. 

Вероятно е по-добре – и аз допълнително ще 
се спра на това – ако се опитаме да ограничим въз-
действията в рамките на астралното тяло и да не ги 
допускаме до Азовата организация. Ще постигнем 
това, ако поне веднъж седмично назначим вани с 
малки количества сяра. 

И така, още утре ще обсъдим другите случаи и 
аз съм доволен, че ще се спрем на интересното яв-
ление, каквото са децата албиноси. Ние имаме две 
такива деца, по-голямото е момиче на 15 години и 
неговата съвсем малка сестричка. Може би сте под-
готвили хороскопите? 

Въпросът е към г-ца д-р Врееде, която предава хорос-
копите.

Ето, това е по-голямото момиче, до него е по-
малкото. – Къде стои Уран? Не намирате ли нещо 
особено в констатациите?

Г-ца д-р Врееде: Да, тъкмо тук при Уран и Нептун. 
При по-голямото момиче Нептун е в опозиция спрямо 
Уран. 

Да, навсякъде при тези деца ние откриваме 
две основни явления. Много светли коси и лошо 
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зрение, съпроводено от очни изменения. Тези две 
явления са феноменални. Дори един повърхностен 
поглед показва, че при албиносите имаме работа 
с една организация, много слаба по отношение на 
преработването на желязото, за разлика от прера-
ботването на сярата. Следователно, работата е там, 
че организацията оказва съпротива срещу желязо-
то, особено срещу преработката му в периферията; 
от друга страна, сярата е изтласкана към перифери-
ята, така че навсякъде в окосмените части виждаме 
една сярна аура, която избелва космите, отнема си-
лите им. В сравнително самостоятелното изграж-
дане на очите, което дори в хора на ембрионалното 
развитие става в посока отвън навътре, ние също 
виждаме една самостоятелна сярна аура, която бук-
вално изтласква очите от етерната към астралната 
област. Тъкмо при такива деца очите са като изт-
ръгнати от очните орбити, преобладават силите на 
астралното тяло, докато етерните сили остават на 
заден план. 

Сега възникват редица важни въпроси. От 
една страна, по отношение на своето изграждане, 
човекът е във връзка със Земните сили, съответно – 
Земните субстанции, от друга страна той е свързан 
с целия Космос. Той е двойно зависим. И едните, 
и другите сили се проявяват както в индивидуал-
но-кармическото развитие, така и в наследственото 
течение. – И така, наследственото течение. Родите-
лите на двете представени деца, както бащата, така 
и майката, не показват дори следи от това, което 
наблюдаваме при албиносите. Нищо, съвсем нищо, 
те са напълно нормални хора. Но се говори, че една 
от бабите е била албинос. 
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Г-ца д-р К.: Става дума за сестрата на майка им. 

Следователно, лелята. Това се отнася за мина-
лото. Нека само да отбележим, че някъде в мина-
лото вече е съществувала известна склонност към 
това явление. Не споменахте ли днес и за други 
деца от Йена, също и от областта Заал? 

Г-ца д-р К.: Две деца и един възрастен, 32-годишен, 
вече женен. Всред роднините на тези трима открихме само 
един албинос. 

Както виждате, нещата, бих казал, се проявя-
ват ендемично в определена територия. От друга 
страна, те се пресичат. Съвсем спорадично, при оп-
ределени обстоятелства, в дадена област се раждат 
албиноси. И сега възниква въпросът: Как се случва 
така, че в дадена област се ражда един албинос? 

Ние знаем, че тук става едно насищане със сяра 
чак до периферията и че са възможни малки сярни 
инфаркти. Но да потърсим сега къде във външната 
среда можем да срещнем сяра. По цялата долина на 
Заал ние откриваме една руда, която представлява 
свързване между сяра и желязо, така че можем да 
установим: колко е съдържанието на желязо в окол-
ната среда, колко е съдържанието на сяра особено в 
тази област, където срещаме чудно красивите пар-
ченца пирит. Тези красиви, фини, златисти кубчета 
пирит са разпръснати из цялата област Заал (Рис. 
19). В съседните области откриваме главно гипс. 
Както знаете, гипсът представлява сярнокиселинен 
варовик, съдържащ 20 процента вода. Следовател-
но, в лицето на гипса ние отново имаме възможност 
да изследваме сярата. Това хвърля светлина върху 
всичко онова, което живее в атмосферата и така на-
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татък; ето защо на първо време трябва да отчитаме 
почвените процеси, свързани с абсорбцията на ся-
рата и желязото. В друг случай имаме територия, 
богата на желязо и тогава възниква въпросът: Как 
се формират взаимоотношенията между Земята и 
човека, така че Земята толкова силно да привлича 
желязото, а човекът да не е в състояние или пък да 
го постига с големи трудности? Какви констелации 
са необходими, за да получи човек способността да 
отблъсква желязото, а да приема сярата? – И тук 
Вие стигате до силите на Космоса, до изследване 
на констелациите при раждането на едно такова 
дете, понеже констелациите при зачеването не са 
ни известни. Възниква и друг въпрос: Дали наисти-
на при децата албиноси са налице някакви особени 
констелации, които могат да се получат много ряд-
ко? Съответствията бихме могли да търсим от дан-
ните, отнасящи се не до планети с кратък период на 
завъртане, а до планети, които имат дълъг период 
на завъртане около оста си, каквито са например 
Сатурн и Уран. И така, виждате как следва да бъдат 
представяни въпросите при подобни случаи. Най-
напред трябва да формулираме въпросите, след ко-
ето ще пристъпим към разглеждане на случая. 

Сега бих искал да обсъдим един курс на ле-
чение, който да приложим тук на място. Нека да 
оставим това за утре. 

Доколкото разбрах от това, което чух тази сут-
рин, Вие искате да обсъдим още неща, които изли-
зат извън съдържанието на лекциите, понеже те са 
замислени по-скоро в духа на „преклонение пред 
малките неща”; и аз бих искал да откликна на това 
желание, като си послужа с методът, приложен от 
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мен при лекциите пред работниците. Там аз изна-
сях лекциите си по такъв начин, че първо ги питах 
какво биха искали да чуят, и в известен смисъл те-
мите бяха посочвани от самите тях. Ето защо сега 
те не ме упрекват, че им говоря за неща, които не 
представляват интерес за тях. 
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ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 6. Юли 1924

Нека сега да обсъдим случаите, за които вчера не 
достигна време. Имаше едно 10-годишно момиче, 
страдащо от загуба на паметта. То е едва във втори 
клас. При него наблюдаваме разрастване в област-
та на носоглътката; това е свързано с усилване на 
етерното тяло в областта на пикочния мехур, което 
има своето отражение в главата. При това момиче 
изоставането действително има физически произ-
ход. Момичето е на 10 години, тоест в един период, 
за който винаги съм казвал, че отношението на въз-
питателя е изключително важно. 

Естествено, всичко, което е довело момичето 
до това състояние, остава недоизяснено. Възпале-
нията в областта на пикочния мехур, имащи отра-
жение в горния организъм, недвусмислено показ-
ват, че етерното тяло не се включва в организма по 
правилен начин, защото взаимодействието с аст-
ралното тяло също не протича както трябва. Раз-
бира се, Вие винаги трябва да имате предвид, че 
причините за нещата, които се случват в душевна-
та сфера, се коренят в по-фината организация, така 
че в по-грубата организация ние не откриваме ни-
какви следи. Естествено, по-лесно е да забележим 
нещо в горната организация, отколкото в долната 
организация. Но ако искаме да помогнем на едно 
такова дете, чието етерно тяло функционира неп-
равилно поради дефекти в астралното тяло, нещата 
опират до следното: По възможност да усилваме 
всичко, което би могло да направи впечатление на 
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детето; с едно такова дете трябва да се работи пос-
редством силните впечатления. Паметта зависи от 
правилната организация на физическото и етерно-
то тяло. Астралното тяло и Азът не вземат със себе 
си онова, което под формата на спомени се запазва 
във впечатленията. Сънищата също възникват едва 
тогава, когато настъпи частично отлагане на аст-
ралното тяло и Аза в етерното и физическото тяло. 
Следователно, за Аза и астралното тяло всичко, ко-
ето се случва между заспиването и пробуждането, 
подлежи на забрава. То се отлага в това, което ос-
тава в леглото. Но ако това, което остава, е органи-
зирано неправилно, то не може да въплъти остатъ-
ка от впечатления и тогава нещата опират до това, 
да се предизвикат достатъчно силни впечатления, 
така че горната организация да окаже енергични 
въздействия долната организация – имам пред-
вид въздействията на Аза и астралното тяло върху 
етерното и физическото тяло. 

Аз не съм сигурен, дали вече сте опитвали да 
проверите неговата памет с помощта на прости на-
родни мелодии?

Г-ца д-р К.: Да, така нещата тръгват по-лесно. 

Нека въз основата на тази налична способност 
за възприятия да работим по-нататък, опитвайки 
се например да насочваме вниманието към таки-
ва кратки стихотворения, в които определен мо-
тив се повтаря на всеки три строфи, така че детето 
да получи едно силно усещане за ритъма, за да се 
приближим до момента, когато ще му предложим 
също и неритмични впечатления. Не е толкова важ-
но дали този момент ще бъде постигнат бързо, или 
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след три-четири години, вече в половата зрялост. 
Ако работим съгласно този принцип, до постига-
нето на посочения момент, а именно до момента, 
когато детето ще преработва не само ритмични-
те, но и неритмичните впечатления, ние така или 
иначе ще напредваме в областта на възпитанието. 
Терапията е вече набелязана: компреси с Berberis 
vulgaris (10%) и лечебна евритмия L M S – U. 

И така, ние се ръководим от възгледа, че фор-
миращите сили, които се присъединяват към под-
вижността на астралното тяло, се противопоставят 
на M. M, както казах, е онова, което привежда це-
лия организъм в състояние на издишване, като по 
този начин става и една среща между астралната и 
етерната организация. S усилва дейността на аст-
ралното тяло, но така, че то да остане при самото 
себе си, а после идва U. Тези подробности изник-
ват непосредствено пред нашия поглед, тук ние 
само ги възпроизвеждаме. Компресите с Berberis 
vulgaris имат за цел да неутрализират причините за 
възпаление. 

После ни беше представен и младеж на 16 го-
дини с клептомания. В негово лице Вие имате един 
много поучителен пример. Необходимо е само да 
видим, с какво той свързва своите впечатления. Тук 
нещата могат да са съвсем различни с оглед на до-
сегашното му възпитание. 

Сега остава детето, едно неспокойно дете, ко-
ето трудно се задържа на едно място. То не се е 
научило да говори и всъщност изостава във всич-
ко, което е трябвало да усвои през първата епоха 
от живота. Фактически лесно е да разберем какво 
му липсва: то не е в състояние да имитира! Или 

14. Лечебно-педагогически курс
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с други думи: То не може чрез Аза и астралното 
тяло да приведе в движение своите органи. Детето 
е изключително мило, обаче копнежът на неговото 
физическо тяло към покой остава неосъществим. 
При него можем да започнем със звукова еврит-
мия. Тогава то има шанс да напредне в развитие-
то си. Аз мога да подскажа само главните насоки. 
Ако детето правилно изпълнява евритмичните уп-
ражнения, неговото астрално тяло ще се възбуди 
до такава степен, че ритъмът ще обхване и етер-
ното му тяло. 

В дадения случай трябва да накараме детето да 
повтаря определени ритмични фрази, за да навлезе 
изцяло в музикалния елемент: “Und es wallet und 
woget und brauset und zischt.” Става дума за това, 
с помощта на “Und es wallet…” да подхванем бав-
но детето, придвижвайки се напред и назад. В този 
случай аз нарочно казвам “woget” вместо “siedet”, 
понеже фразата се използва с терапевтична цел. Да 
правим това бавно, насам и натам. И там, където е 
възможно, нека да следваме следната звукова пос-
ледователност. Детето се пробужда вътрешно, ако 
го накараме да се удивлява по следния начин: нека 
то да произнася A, после E I, после в обратен ред  I 
E A – A E I – I E A и така нататък. Така детето посте-
пенно се пробужда, а благодарение на принципа на 
подражанието, нещата ще се повтарят. Вие трябва 
да разглеждате всяко дете поотделно; след време 
ще се убедите, че в основата на всяко Ваше начина-
ние лежи принципът на имитацията. 

 Понеже идва ред и на терапевтичните въздейс-
твия, а именно, когато постигнем взаимодействи-
ето между това, което изтласква субстанциите на 
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организма към периферията, центробежното – това 
винаги е хипофизата, обаче при детето нещата сто-
ят така, че ние не можем да използваме хипофизата, 
както в случая при рахитичните деца – и противопо-
ложния, центростремителен принцип, използвайки 
това, което заедно с хипофизата има тенденцията 
да изгражда човешкия организъм, като за целта са 
подходящи  Carbo vegetabilis и Carbo animalis. Бих-
ме могли да започнем с Carbo animalis и после да го 
редуваме с друго лекарство, като в първия случай 
разчитаме на формообразуващия принцип, присъщ 
на Carbo animalis, а във втория случай – на органи-
зационния принцип, изразяващ се в растежа и при-
същ на Hypophysis cerebri. 

Естествено, първоначалната задача на рабо-
тещите в един такъв Институт, е да наблюдават 
внимателно всичко, с което се заемат. Става дума 
за това, човек да върши нещата с онази вътрешна 
сила, която произтича от доверието. Виждате ли, в 
случая с това дете най-лошото не е в самото него 
– защото Вие скоро ще установите известен нап-
редък – а в родителите, в майката, която е напълно 
убедена, че съвсем скоро трябва да стане някакво 
чудо. Аз дори чух, че тя иска да остане заедно с 
детето. 

Реплика: Тя само го е довела. 

Добре, ако е така, това само ще улесни неща-
та. Но във всеки случай ние трябва да посрещаме 
с известно търпение тези напълно разбираеми, но 
ужасно неразумни родителски изисквания, понеже 
хората не знаят, а и не могат да знаят какво е необ-
ходимо при едно такова дете. 
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И така, за едно такова дете е много полезно, 
ако то – дори и физически – бъде последователно 
доведено до онези състояния, които описахме със 
звуците A E I – I E A и така нататък. Вие ще постиг-
нете това, ако детето прави кратки, умерено топли 
бани, последвани от прохладен душ. Изобщо, ако 
установите, че абнормността се проявява като вя-
лост, посочените процедури винаги ще оказват бла-
готворно влияние, стига да не се прекалява. И не 
бива да се страхуваме, ако след такива бани, особе-
но в началото на лечебния курс, детето стане малко 
възбудено. Това ще премине. Реакцията приключва 
и детето постепенно се нормализира. 

Сега трябва да обсъдим случая с момчето, 
което вижда всичко в цветове. Това е едно момче, 
което няма пари. Основният феномен при него е 
следният: то не може да се включи както трябва 
във външния свят, то остава затворено в себе си. 
Нека да Ви обясня този феномен. То не може да 
навлезе във външния свят и по този начин непре-
къснато конфронтира своята Азова организация 
със своето астрално тяло, в резултат на което раз-
вива една вътрешна несръчност, или по-добре ка-
зано, една вътрешна небрежност. А това води след 
себе си следното: поради сблъсъците със своето ас-
трално тяло, то развива една фина чувствителност 
и заприличва на един изтънчен човек. Всичко това 
е свързано с виждането на цветовете. То възприема 
цветни форми, понеже е будно в своето астрално 
тяло. При него положението е такова, че то може 
да бъде възпитавано, само ако съзерцава всичко, 
което ми се преподавал ето защо при такива деца 
откриваме един копнеж по идеалното, но и едно от-
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тегляне от външния свят, неспособност за справяне 
с външния свят. Тъкмо при работата с това момче, 
чието обучение може да протича изцяло според ме-
тодите на Валдорфската педагогика, всичко зависи 
от естественото доверие към него. Всъщност в този 
случай едва ли може да бъде направено нещо друго. 
Момчето изписва буквите по този начин (Рис. 20). 
А сега не пропускайте да отбележите, че подобря-
вайки почерка си, момчето ще преобрази и цялата 
си вътрешна конституция. Ако доловите стремеж 
към самохвалство, веднага се възползвайте от до-
верието, което то изпитва към Вас, и се опитайте 
по някакъв начин да доведете нещата до абсурд. 

Вчера стана дума за албиносите. В обсъжда-
нето, ние стигнахме до извода, че трябва да отк-
рием космическия импулс, който действува в тези 
случаи. – Нека на първо време да се обърнем към 
специалисти в областта на космическите констела-
ции и да попитаме дали има някакви особености в 
хороскопите на тези хора, кои са общи за всички 
тях. 

Към г-ца д-р Врееде: 

Направи ли Ви впечатление самото разполо-
жение на външните планети Уран и Нептун?

Г-ца д-р Врееде: Да, тук аспектите са много, но за хо-
роскопите не бих могла да кажа нещо повече. 

Аз нарочно зададох този въпрос, понеже Вие 
се занимавате с хороскопи и вероятно сте стигна-
ла до някакви заключения. За мен са от значение 
главно аспектите на Уран и Нептун. Понеже става 
дума за една нова област, най-добре е да подходим 
към нещата чисто евристично. Има и други теми за 
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обсъждане, но засега ще се спрем върху следното. 
Нека отново да разгледаме човешкото същес-

тво. Изхождайки от етерния принцип, който изг-
ражда целия човек, ние различаваме: физическо 
тяло, етерно тяло, сетивно тяло, което свързваме 
със сетивната душа, разсъдъчна душа, наричана от 
гърците душа на силите, съзнателна душа, а после 
идват: Духът-Себе, Духът-Живот и Човекът-Дух. 
Тези съставни части на човешката природа след-
ва да бъдат разглеждани в тяхната относителна 
самостоятелност. Но всъщност съотношението 
им при всеки отделен човек е различно: един има 
повече сили в етерното тяло, а по-малко във фи-
зическото тяло, друг има малко повече сили в съз-
нателната душа и така нататък. Човекът пронизва 
всичко това със своята собствена индивидуалност, 
която преминава през повтарящите се земни жи-
воти и която регулира всички тези връзки с оглед 
принципа на свободата. Обаче онова, което идва 
от Космоса, е така свързано с човека, че на физи-
ческото тяло съответствуват най-силните Слънче-
ви въздействия. На етерното тяло съответствуват 
най-силните Лунни въздействия, на сетивното тяло 
– най-силните Меркуриеви въздействия, на сетив-
ната душа – най-силните Венерини въздействия. 
На разсъдъчната душа съответствуват най-силните 
Марсови въздействия, на съзнателната душа – най-
силните Юпитерови въздействия, на Духът-Себе 
– Сатурн. А това, което в човека днес остава все 
още неразвито, има отношение към Уран и Нептун; 
те са „скитниците”, които са се присъединили към 
нашата планетарна система едва по-късно, следо-
вателно при тях трябва да търсим такива влияния, 
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които фактически не са от голямо значение за рож-
дената констелация. 

Човек-Дух Y Нептун
Дух-Живот X Уран
Дух-Себе W Сатурн
Съзнателна душа V Юпитер
Разсъдъчна душа U Марс
Сетивна душа T Венера
Сетивно тяло S Меркурий
Етерно тяло R Луна
Физическо тяло Q Слънце

От други антропософски лекции Вие знаете 
колко силно е влиянието на Луната по обиколния 
път чрез човешкото етерно тяло. Тя е свързана също 
и с общия принцип на наследствеността. Луната 
включва всевъзможни сили в модела на физичес-
кото тяло, които човек получава от родителите си. 
Това Лунно влияние дава точно определена посока 
на най-ранното детско развитие още от ембрионал-
ния период. 

Представете си един човек, чиято констелация 
е такава, че този Лунен импулс е максимално силен 
или поне достатъчен, за да му позволи да получи 
по пътя на наследяването нещо, което – така да се 
каже – се спуска в неговата обмяна на веществата. 
Но може да се получи и друго: от Лунните влияния 
да бъде отнета някаква част, така че това, което ги 
отхвърля и се намира от другата страна, а именно 
Уран и Нептун, да привлече онова, което всъщност 
трябва да се съдържа в сферата на Луната. Могат 
да съществуват и други констелации. Обаче при 
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тези деца ние откриваме тъкмо такава констелация 
и от хороскопа е ясно за какво става дума. 

Ако вземем един хороскоп, ние ще установим 
– и това трябва да ни направи впечатление – че 
Уран с Венера и Марс се намират в тази област. В 
случая ние не бива да излизаме извън този тригон. 
Тук се намират Марс, Венера и Уран. И ако вземете 
Марс, Вие виждате, че при това дете, родено през 
1909 година, той се намира в пълна опозиция спря-
мо Луната. Тук е Луната, там е Марс. Марс изтегля 
със себе си Уран и Венера (Рис. 21/22). 

Обръщам Ви внимание и върху нещо друго: В 
същото време Луната се намира във Везни, следо-
вателно, тя не е устойчива в Зодиака, колебае се; 
нейните влияния са допълнително отслабени и от 
факта, че Марс, носещ луциферическите влияния, 
стои в опозиция спрямо нея. 

А сега да разгледаме хороскопа на по-малкото 
момиче; тук нещата стоят така: Ние отново имаме 
Венера, Уран и Марс в една област; те са разполо-
жени една до друга в тази част на небето. Те са в 
опозиция спрямо Луната, а Луната се намира във 
Везни. Сега да погледнем втория хороскоп – тук от-
ново намираме, че Марс, Венера и Уран се в близко 
съседство, какъвто беше и предишният случай. Ако 
насочим поглед към Марс, ние също откриваме 
една, макар и не пълна, опозиция спрямо Луната. 
И така, при по-малкото дете ние не установяваме 
една пълна опозиция спрямо Луната, но все пак е 
налице една приблизителна опозиция. Своеобраз-
ното тук е, че ако потърсим Луната, ние отново ще 
я намерим във Везни, почти в опозиция спрямо 
Марс, който увлича със себе си Уран и Венера. И 
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така, тя отново се намира във Везни. Това не бива 
да е така, но всъщност Вие нямате точната дата на 
раждането. Там Луната е във Везни, а също и тук. 

Г-ца д-р Врееде: Интересно е, че и в двата случая има 
една и съща констелация между Луната и Нептун. 

Това трябва да бъде обяснено за всеки случай 
поотделно. Хороскопите следва да бъдат интер-
претирани индивидуално. Понеже става дума за 
сестри, такова подобие не е учудващо. Фактът, че 
при по-голямото дете има една по-силна опозиция, 
отколкото при по-малкото, се обяснява с възраст-
та, което също не е учудващо. Важното е, че тук 
се появява една съвсем очевидна констелация, и 
нейното интерпретиране показва следното: Марс, 
носителят на желязото,  постига самостоятелност 
по отношение на размножителния принцип, по от-
ношение на Луната, и най-вече отклонява всичко 
онова, което идва към човека благодарение на Ве-
нериния принцип, всичко онова, което е свързано с 
любовта; Марс не го допуска до своята собствена 
мисия, изтръгва го от своята собствена мисия и не 
му позволява да се свърже с това, което работи в 
размножението, а после и в растежа. Ето защо това, 
което трябва да живее в долната част на човека и да 
е свързано с растежните сили, се оказва изместе-
но в организацията на главата, в резултат на което 
виждаме, че растежът страда от липсата на желязо, 
докато всичко, което е свързано с овладяването на 
желязото, тоест сярата, е в излишък. 

Следователно, в този случай сме изправени 
пред едно много силно доминиране на волята и 
преди всичко, в процеса на възпитанието трябва да 
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се отнасяме колкото се може по-нежно с нервно-се-
тивната система, която като цяло е много лабилна. 
Към нервно-сетивната система на тези деца следва 
да се отнасяме с голяма нежност и най-вече да не 
натоварваме очите с четене и други подобни неща, 
а цялото преподаване да се извършва без зрителни 
усилия, без четене. Напротив, нека очите да при-
викнат към такива цветови впечатления, които да 
не се различават много, а бавно преливат едно от 
друго, както става, когато детето наблюдава дъж-
довната дъга. Това са част от средствата, които 
бихме могли да приложим. 

Що се отнася до чисто терапевтичните въз-
действия, бих добавил само това, че след полова-
та зрялост не може да се очаква особен ефект. Но 
в нашия случай аз бих Ви посъветвал внимателно 
да наблюдавате различията в реакциите, понеже 
едното дете е родено през 1909, а другото през 
1921. Фактически, при едно такова дете има сил-
но излъчване на желязо от страна на двигателно-
веществообменния организъм. Вие бихте могли да 
постигнете това силно излъчване на желязо като 
натрошите пирит на прах и го поръсите върху ня-
каква повърхност, която ограничава излъчването 
на желязо, например стъкло – само че в този слу-
чай употребата му е невъзможна. Ето защо се опи-
тайте да използвате чиста хартия, добре пропита 
с мазнина, например съвсем тънка пергаментова 
хартия, достатъчно тънка, за да прилепне към тя-
лото. Обикновената хартия не е подходяща. После 
покрийте хартията с борова смола и поръсете вър-
ху нея пиритовия прах. По този начин излъчване-
то на желязо се насочва в посока навътре. С така 
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обработената хартия покрийте краката и раменете, 
а после направете изтеглящ компрес върху челото, 
например с Cochlearia. Ако извършим всичко това 
по времето, когато става смяната на зъбите – един 
период на големи изменения – бихме могли напъл-
но да отстраним лабилността при такива деца. 

Естествено, тази проблематика би могла да 
бъде проследена и по-нататък; защото досега све-
тът не е напреднал кой знае колко по въпроса за 
албиносите, освен общоизвестните констатации: 
те са пълни, имат светли коси, нощем виждат по-
добре, отколкото денем и така нататък. 

Но сега, моля, задайте Вашите въпроси.
Въпрос: Ние достигнахме до ситуацията да задаваме 

въпроси, понеже д-р Л. се обърна към г-жа д-р Вегман по 
един друг повод. Той смята, че настроението на участни-
ците не е такова, каквото би трябвало да бъде. 

Не се налага да губим време за изясняване на 
тези неща; всичко е много по-просто. Д-р Л. дойде 
при мен и сподели, че всред участниците от Лауен-
щайн има известни очаквания, в смисъл, че в рам-
ките на антропософското движение те биха искали 
да предприемат някаква мисионерска мисия, която 
изисква преди всичко обсъждането на кармичните 
връзки между хората, ангажирани с тези неща. 

Л. поклаща глава. 

Добре, нека да поставим ударението върху 
това, което каза Л. Вие смятате, че трябва да се за-
почне с нещо основополагащо и аз предложих пър-
воначално да се изучи това, което изнасям в този 
лекционен цикъл. Ако сме недоволни от него и ос-
танем с абстрактното очакване, че например трябва 
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да се основе едно напълно ново движение, тогава 
бихме се оказали пред опасността от една голяма 
заблуда. – И така, Л.  дойде при мен и каза, че този 
основополагащ импулс трябва да се разпростра-
ни навсякъде, а самият Лауенщайн би трябвало да 
стои в центъра на света; този беше първоначалният 
повод, нали така? – Е, това не е толкова лошо. Но 
сега най-важното е да задаваме конкретни въпроси 
и да не мислим за нищо друго. 

С. пита как институтът в Лауенщайн е свързан с фак-
та, че Трюпер пръв се захваща с възпитанието на непълно-
ценни деца. 

Мислите ли, че той наистина е първият, който 
се е опитвал да работи с такива деца. Това, което се 
говори тук, не бива да води до крайни обобщения. 
Що се отнася до възпитанието на непълноценни 
деца, аз не смятам, че този сравнително рано въз-
никнал и успешно действуващ институт за възпита-
ние на непълноценни деца в Хановер е бил особено 
повлиян от този човек. Възпитанието на тези деца е 
нещо, което съществува много по-отдавна. А това, 
което винаги е липсвало, е именно възможността да 
се вниква в цялата същност на тези деца. Ние няма 
да се справим и с най-простите неща, скъпи мои 
приятели, ако оставим антропософията встрани от 
разглеждането на тези въпроси. От друга страна, 
тъкмо вникването в човека води до най-дълбоките 
прозрения на самата антропософия. 

Вземете Гьотевото учение за метаморфозата и 
се замислете, как то е могло да бъде създадено от 
Гьоте, който е бил един умен човек. Та нали като 
нещо, което навсякъде има своите потвърждения, 
то е една пълна абстракция, която обяснява как 
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листото живее в цветчето, как венчелистникът се 
превръща в тичинка, тоест разглежда съвсем еле-
ментарни метаморфози, една от които при живот-
ното и човека е метаморфозата на прешлените в че-
репни кости. Това учение не излиза извън рамките 
на най-елементарните неща. Самият аз бях поразен 
и си казвах: Нима Гьоте не е тръгнал от там – са-
мият аз бях болен на тази тема през осемдесетте 
години – че целият мозък е едно преобразувание на 
един-единствен мозъчен ганглион? В духовен сми-
съл аз можах да видя, че той е схванал тази връзка. 
И тогава бях впечатлен от неговата сдържаност в 
коментарите относно това, което му се беше отк-
рило. Когато пристигнах във Ваймар, аз намерих 
в един от бележниците му следната направена с 
молив бележка: Мозъкът е един трансформиран 
ганглион. – Това беше отпечатано чак през девет-
десетте години благодарение на моите усилия. 
През деветдесетте години внезапно се появи един 
напълно нов писател: Гьоте, така да се каже, стана 
най-плодотворния писател в края на 19. век. 

А сега се замислете какъв път е извървяло Гьо-
тевото учение за метаморфозата до онова учение, 
също свързано с метаморфозата, което намира из-
раз тук чрез факта, че обсъждаме едно нормално 
едногодишно дете, метаморфозирало в онзи гиган-
тски ембрион, който видяхме преди няколко дни. 
Това е една метаморфоза на изоставането, едно за-
държане в определено ембрионално състояние. 

Но Вие, скъпи мои приятели, ще стигнете до 
това прозрение, ако отново и отново се отдавате на 
онази медитация, която Ви дадох вчера: Тук е кръ-
гът, тук е точката; после кръгът става точка, точка-
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та става кръг и така нататък (Рис. 23). Сега, меди-
тирайки, опитайте се отново и отново, да вмъквате 
точката вътре в кръга, да разширявате точката в 
кръг, за да усетите как двигателно-веществообмен-
ната система възниква от нервно-сетивната систе-
ма. Доведете нещата дотам, че да усещате главата, 
докато си казвате: Точката е точка, кръгът е кръг. 
– Почувствувайте как слизате от главата към ве-
ществообмяната, докато си казвате: Точката е кръг, 
кръгът е точка. Тогава Вие ще се изправите пред 
изграденото учение за метаморфозата и ще си ка-
жете: Едва чрез този вид мислене, което произли-
за от антропософията, е възможно да стигнем до 
някакво прозрение относно вътрешната същност 
на непълноценните деца. Ето какво се опитахме да 
постигнем в хода на тези лекции. 

Но ако човек иска да направи нещо, той не 
бива да си представя кармата така: Ето, има един 
Ангел, който е довел тук С., друг Ангел е поставил 
тук П., трети Ангел е довел Л. После друг Ангел 
е привлякъл упорития д-р К., а друг особено бла-
госклонен Ангел се е погрижил за г-ца Б.; така ние 
се чувствуваме събрани тук от пет Ангела. Но ако 
човек действително иска да предприеме нещо, това 
съвсем не е правилното разбиране за кармичните 
връзки, в които ни предстои да навлезем. Правил-
ното разбиране търси ентусиазма, насочен към бъ-
дещата карма, която продължава да работи и в този 
момент. Сега Вие бихте могли да попитате: Какви 
са били предпоставките в Йена, към които можем 
да се присъединим? – Защото, когато човек се на-
нася в един обзаведен дом, той не изхвърля всички 
мебели, а понякога, стига да е възможно, си задава 
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въпроса: Как да използвам това, което съм заварил 
вътре? 

Вие знаете, че навремето в Йена е станало 
нещо забележително: движен от съвсем сходни 
младежки импулси, от определени религиозно-ду-
ховни тенденции, немския абат Хилдебранд се от-
правил към Рим и по-късно станал папа Григорий 
VII, за да окаже от Рим едно силно влияние върху 
първоначално действуващите в него импулси. Тук 
ние имаме един силен римски импулс, тръгващ от 
Рим към Европа. Вие сте изучавали това истори-
ческо събитие. Но забележителното тук е, че съ-
щата тази индивидуалност, в своя следващ земен 
живот, отново се появява в Йена под името Ернст 
Хекел. Става така, сякаш в самия човек разградните 
принципи редовно се намесват в градивните прин-
ципи. Ето как в Йена Вие имате едно течение, кое-
то явно се противопоставя на римското течение. А 
пресечната им точка е тук (Рис. 24). 

И когато на своя 60. рожден ден Ернст Хекел 
произнасяше речта си в Йена, в Зоологическия ин-
ститут, бихме могли да имаме впечатлението, че 
пред нас е застанал старият Хилдебранд. Той има-
ше същия начин на изразяване, говореше също като 
него: с тих, приглушен глас, претегляйки думите си 
като някой, който въпреки че е говорил публично 
много време, все още не е овладял речта си докрай. 
И куриозното е: Абатът Хилдебранд, носещ изра-
жението на един строг папа – той просто олицетво-
ряваше църковната институция – имаше тази осо-
беност, че с удоволствие разказваше такива неща, 
които караха другите, ако не да се смеят, то поне да 
се усмихват. Беше много забавно да се наблюдава, 
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как по време на официални обеди Хекел започва-
ше да разказва анекдоти от своя живот в паузата 
между отделните ястия, така че езиците на всички 
се развързваха и всичко приключваше леко и весе-
ло. Със своето детинско поведение 60-годишният 
Хекел често объркваше другите и аз още си спом-
ням колко смешен се оказа Оскар Хертвиг, който 
не успя да изнесе надутата си реч, докато в същото 
време Хекел разказваше своите анекдоти. 

И така, струва ми се, че изхождайки от езоте-
ричната подготовка, през която минахте, Вие бихте 
могли да постигнете нещо особено важно поради 
факта, че бихте били в състояние да държите речи, 
подобни на тази, която той произнесе в Зоологи-
ческия институт по повод на своя 60. рожден ден. 
Тя не беше дълга, но беше конкретна и съдържаше 
нещо изключително обективно. И сега я сравнете 
с речта на проф. Гертнер, който не беше склонен 
да приема Хекел за човек, допринесъл нещо зна-
чително за световната история. Той изрично под-
чертава, че не бива да обръщаме внимание на тези 
неща, а той с удоволствие избягва да приема Хекел 
като автор на „Естествената история на сътворе-
нието”, изтъквайки колко много лекции е прочел 
колегата Хекел, повече отколкото всички останали 
взети заедно, и че направеното от Хекел надхвърля 
постиженията на цялата Академия в Йена! – Той 
беше един филистерски ум. Извънредно комично 
беше да се чуе неговата реч. Ако вземете речта на 
Хекел, Вие ще доловите в нея нещо свежо и живо, 
но после внасят ешафода, влиза колегата Гертнер 
и отсича главата. И физиологът, този бивш католи-
чески деец, тъжно се оглежда, понеже – заедно с 
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другите – и той трябва да участвува в дискусията. 
Но погледнете Хекел и вижте какво подмладяващо 
въздействие оказва той! Духовният му подем увли-
чаше всички студенти. У тях също се пробуждаше 
някаква имагинативна способност. Потърсете она-
зи книжка, където са събрани всички песни, които 
са звучали през този ден, например чудноватата пе-
сен за археоптерикса, който точи клюна си на върха 
на църковната кула – и представете си младенчес-
ката свежест на живота, който кипеше около Хекел. 
Препоръчвам Ви да медитирате върху всичко това, 
и тогава Вие ще проумеете какво означава Йена за 
духовното развитие на Европа. 

И така, за да приключим темата, утре в 9. часа 
ще изнеса пред Вас моята последна лекция. 

 

15. Лечебно-педагогически курс
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ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 7. Юли 1924

Нека да започнем с това, ако желаете да изра-
зите някакви Ваши желания, след което ще прик-
люча този лекционен цикъл. И така, моля Ви да 
кажете какъв огън гори в сърцата Ви, а после ще 
продължим нататък. 

С. Бих искал да кажа, че ние нямаме повече въпроси. 

И така, в нашето обсъждане ставаше дума за 
едно задълбочаване на Валдорфската педагогика, 
включително и на онези възпитателни методи, ко-
ито са приложими към така наречените абнормни 
деца. От проведените разисквания Вие видяхте, че 
ако искаме да осигурим едно правилно лечение на 
абнормното дете, всъщност трябва да го преценя-
ваме по съвсем различен начин, отколкото преце-
няваме така нареченото нормално дете; освен това 
възпитателите и учителите също следва да се отна-
сят към абнормното дете по друг начин, а не както 
се постъпва днес от един дилетантски кръг, където 
в повечето случаи се стига само до посочване на 
една или друга абнормност, без да се търсят тяхна-
та причина. Ние все още не сме настигнали Гьоте, 
който разглеждаше растителния свят и самия рас-
теж на растенията по своя неповторим, донякъде 
елементарен начин. Гьоте се вглеждаше с особена 
радост в отклоненията и деформациите, които въз-
никват в растителния свят. Едни от най-интересни-
те статии на Гьоте са свързани тъкмо с тези ано-
малии, когато даден растителен орган, който сме 
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свикнали да виждаме в определени, така наречени 
нормални форми, израства в огромни размери или 
се разчленява неправилно, заемайки твърде необи-
чайно място. Тъкмо в обстоятелството, че в расти-
телния свят са възможни такива аномалии, Гьоте 
вижда най-добрата изходна точка, която го дове-
де до неговата идея за прарастението. Защото той 
знае: идеята, която лежи зад формата на растението, 
се проявява особено ясно именно в такива анома-
лии; така че наблюдавайки системно растителния 
свят – естествено, необходимо е да се наблюдават 
различни растителни видове – наблюдавайки как 
възникват аномалиите при корените, стъблата, цве-
товете или плодовете, тогава зад аномалиите ние 
съзираме прарастението. 

Общо взето, така стоят нещата с всичко живо, 
както впрочем и с живота в духовния свят. Ето как 
ние все повече и повече се убеждаваме, че онова, 
което живее зад фасадата на човешкия род и нами-
ра израз в една или друга патология, фактически 
представлява част от същинската, външно прояве-
на, духовност на човешкия род. Разглеждайки не-
щата по този начин, ние стигаме и до разбирането, 
до схващанията на древните, които във възпитани-
ето са виждали нещо, което извънредно близко до 
лечението. В лечението те са виждали едно прибли-
жаване на луциферическите и ариманически сили 
към това, което поддържа равновесието между тях 
и осигурява напредъка на добрите Богове. В лече-
нието те виждаха уравновесяване между Луцифер 
и Ариман. И доколкото виждаха, в един много по-
висш смисъл, че в хода на своя земен живот чове-
кът стига до равновесието едва чрез възпитанието, 
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дотолкова и в детето те откриваха нещо абнормно, 
което в известен смисъл е направо болестно и тряб-
ва да бъде лекувано, така че първоначалните думи 
за „лекувам” и „възпитавам” навремето би трябва-
ло да са имали едно и също значение. Възпитанието 
лекува така наречените нормални хора, а лечението 
е неговата специализирана разновидност, предназ-
начена за така наречените абнормни хора. 

Напълно естествено е, ако приемем този въз-
глед за правилен, да продължим по-нататък и да 
поставим други въпроси. Фактически, при всяка 
болест, изникваща отвътре, имаме работа с нещо 
духовно, обаче това се отнася също и за всяка бо-
лест, която се отключва от външни фактори, но се 
разразява във вътрешността на човешкия органи-
зъм. Дори при една фрактура на крака онова, кое-
то става, е една реакция на „вътрешното” спрямо 
„външното” и за хирурзите би било добре, ако те 
се замислят върху този факт. В резултат на такива 
размишления, ние стигаме и до въпроса: Как всъщ-
ност да лекуваме едно дете с оглед на сложните съ-
отношения между физическото и духовно-душев-
ното? Тъкмо при детето те са дълбоко и интимно 
свързани и не бива да смятаме – каквото е общоп-
риетото мнение – че ако предпишем на детето ня-
каква лечебна субстанция, тя ще окаже само фи-
зическо въздействие. При детето една субстанция 
има много по-силно духовно въздействие откол-
кото при възрастния. Въздействието на майчиното 
мляко се обяснява с факта, че в майчиното мляко 
живее това, което древните наричаха „добрата му-
мия”, за разлика от „лошата мумия”, която живее в 
другите продукти, свързани с отделянето. В май-
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чиното мляко живее цялата майка. Тук ние имаме 
един вид жива сила, която само е променила своята 
локализация в човешкия организъм. До раждането 
на детето тази сила се проявява главно в онази об-
ласт, която принадлежи към системата вещество-
обмен-крайници, а след раждането тя се проявява 
главно в областта на ритмичната система. Следо-
вателно, тази сила се издига един етаж по-високо в 
човешкия организъм. Издигайки се един етаж по-
високо, тя изгубва своето Азово съдържание, кое-
то действуваше главно през ембрионалния период, 
но запазва своето астрално съдържание. Когато 
същите сили, действуващи в майчиното мляко, се 
издигнат един етаж по-високо и достигнат главата, 
те изгубват също и астралното си съдържание, така 
че действието им се ограничава само в областта 
на физическата и етерната организация. С това се 
обяснява и вредното им въздействие върху майка-
та, когато те се издигнат един етаж по-високо. То-
гава виждаме и всички абнормни явления, които се 
проявяват при майката. 

И така, в майчиното мляко ние все още има-
ме астрални формиращи сили с непосредствено 
духовно действие и трябва да се замислим каква 
отговорност поемаме върху себе си, когато препо-
ръчваме спиране на кърменето и преминаване към 
друг вид захранване, като се има предвид, че днес 
вече никой не осъзнава, как точно духовните сили 
пронизват целия видим свят: как, издигайки се от 
корените към цветовете и плодовете, растението 
– съответно неговото въздействие върху човешкия 
организъм – става все по-духовно и по-духовно. 
Това, което действува в корените, е възможно най-
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недуховно. Корените имат сравнително силна физи-
ческа и етерна връзка с цялото ни обкръжение, до-
като в цветовете започва един нов живот, изпълнен 
с копнеж към астралния свят. Израствайки нагоре, 
растението се одухотворява все повече и повече. И 
сега идва ред на въпроса: Какви са отношенията 
между корените и мировите закономерности? 

Отношенията са такива, че навлизайки в ми-
ровите закономерности, корените пробиват надолу 
в земната почва. Да, скъпи мои приятели, корени-
те се врастват в земната почва, също както и ние с 
нашите глави се врастваме в свободния въздух и 
в светлината, така че бихме могли да кажем: Тук 
долу, където са корените на растението, ние имаме 
възприемането, имаме нещо, което отговаря на гла-
вата, докато тук в горната част на растението ние 
имаме храносмилането, имаме нещо, което отгова-
ря на изхранването (Рис. 25). В горната част на рас-
тението имаме нещо, което съдържа в себе си една 
духовност, устремена към системата веществооб-
мен-крайници и поради тази причина то има сродс-
тво с човешката система веществообмен-крайници. 
И ако от една страна разглеждаме майчиното мля-
ко, а от друга страна разглеждаме онова, което се 
носи над растението като една устремена към него 
астралност, тогава ясновидецът установява едно 
необичайно близко сродство – но не и пълна иден-
тичност – между тази астралност, която идва от 
майката чрез майчиното мляко, и онази астралност, 
която струи от Космоса и се носи над разцъфналия 
растителен свят. Споменавам всичко това не с те-
оретична цел, а за да почувствуваме онова, което 
се намира в обкръжението на човека и което оттам 
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навлиза в сферата на неговите действия. Ето как 
ние ще се погрижим детето постепенно да преми-
не към растителна храна, като чрез съдържанието 
на плодовете и цветовете ще стимулираме негова-
та веществообмяна, а чрез фини примеси, взети от 
корените, ще стимулираме нервно-сетивната сис-
тема. Всъщност тези неща, бих казал, трябва да се 
усвояват само в хода на теоретичната подготовка. 
После идва ред на практиката, където те трябва да 
се влеят по един духовен начин. 

Виждате ли, накрая стигаме до факта че днес е 
изключително трудно – изхождайки от всички об-
ласти на официалната наука – да получим една вяр-
на представа за човешкото същество. Погледът ни 
непрекъснато бяга встрани и се отклонява тъкмо от 
това, което е съществено. Днес никой не се обучава 
в това, да вниква в същественото. Нещата стигнаха 
дотам, че през първата половина на 19. век погле-
дът в същественото напълно угасна. През първа-
та половина на 19. век се още имаше една бегла 
представа, която днес продължава да живее само в 
езика, в гения на езика. Бихме могли да охаракте-
ризираме нещата по следния начин: Ако се замис-
лим върху човешкия род, виждаме, че съществуват 
най-различни болести. Ако подходим абстрактно 
към тях, ние бихме могли да опишем тези различни 
болести. После, ако ги изобразим на една плоскост, 
бихме могли да съставим нещо като географска 
карта: в единия ъгъл ще поставим наследствените 
болести, в другия ъгъл – смъртоносните болести и 
всичко бихме могли да подредим много нагледно; и 
след като разполагаме с такава „географска” карта 
на болестите, бихме могли да открием къде точно 
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ще е мястото на едно дете с тази или онази вътреш-
на организация. Би могло да се предположи още, 
че е възможно една предразположба към дадено за-
боляване да се изобрази схематично върху листове 
восъчна хартия, да се прибави името на детето и 
така всичко идва на мястото си. 

През първата половина на 19. век хората все 
още са си представяли, че там, където е трябвало 
да има една болест, винаги е можело да бъде по-
сочено и името на някое животно. Съществувало е 
мнение, че животинското царство се вписва в при-
родата на всички възможни болести. Всяко живот-
но, ако го разглеждаме правилно, отговаря на ня-
какво заболяване. За животното, така да се каже, 
болестта е състояние на здраве. Ако това животно 
по някакъв начин влезе в човека и измести негова-
та собствена организация, тогава той се изражда в 
посока на животинската организация, разболява се. 
През първата половина на 19. век подобни – впро-
чем доста упорити – представи имаха не само суе-
верните хора, но и личности като Хегел. Замислете 
се само, колко много се прояснява нашият поглед 
върху вътрешната същност на един човек, ако си 
кажем, че той прилича на лъв, на орел, на бик, или 
че има силно духовно излъчване. И още – когато, 
примерно, забелязвате, че етерното тяло е прека-
лено меко и има силен афинитет към физическата 
субстанция, тогава Вие откривате в човека такава 
организация, каквато е присъща на низшите при-
родни царства. Това са основополагащи понятия, 
които Вие трябва да усвоите. А всичко, което ще 
Ви доведе, като възпитатели, до самовъзпитанието, 
се свежда приблизително до следното. 
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За начало Вие можете да си послужите с една 
точно определена медитация. Една особено силна 
медитация за възпитатели е тази, която Ви дадох 
тук. Обаче до плодовете на упражняваната от Вас 
медитация ще стигнете само, ако Вие – като в един 
вид absentia corporis, тоест отсъствие на тялото, ся-
каш потопени в астралните вълни, съумеете да я 
внесете във външния свят и къпейки се в неговите 
астрални вълни, Ви се позволява да видите около 
себе си такива неща, които са в състояние да дадат 
отговори на Вашите въпроси. Но за да достигнете 
до тази възможност, необходимо е да се придържа-
те към условията за едно медитативно развитие не 
чисто теоретически, а според описанията в „Как се 
постигат познания за висшите светове?” 

Там като препятствие за едно такова развитие 
е посочен човешкия организъм, в смисъл, че човек 
съсредоточава своите преценки изключително в 
сферата на своя Аз. Замислете се какво всъщност 
означава концентрацията върху собствения Аз. Ние 
имаме нашето физическо тяло, което произлиза от 
Стария Сатурн и което е художествено формирано 
в продължение на четири величествени епохи. Ние 
имаме етерното тяло, художествено формирано в 
продължение на три епохи и астралното тяло, кое-
то е формирано в продължение на две епохи. Всич-
ки те не попадат в областта на земното съзнание, в 
областта на земното съзнание попада единствено 
Азът. Обаче в действителност това е само един от-
блясък на Аза, защото истинският Аз може да бъде 
видян единствено чрез ретроспекцията, насочена 
към една от предишните инкарнации. Сегашният 
Аз ще стане реалност едва в следващата инкарна-
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ция. Азът е все още бебе. И който вниква в нещата, 
наблюдавайки един пропит с истински егоизъм чо-
век, получава следната имагинация: една сладост-
растна детегледачка, чието сърце е сладострастно 
привързано към малкото дете; обаче в случая сла-
дострастието е оправдано, понеже детето всъщност 
е друго. Ето какъв образ извиква егоизмът: човек, 
който нежно е прегърнал едно дете, едно бебе. И 
ако бихме искали астрално да нарисуваме днешни-
те хора, би трябвало да ги изобразим така: всеки 
един носи в прегръдките си своето бебе. 

Египтяните носеха своя свещен бръмбар, ска-
рабея, който олицетворяваше връзката между Аза 
и организацията на главата. Днешният човек носи 
Аза в прегръдките си и му се радва. За възпитате-
ля е една извънредно полезна медитация да сравни 
този образ със своето обичайно поведение. И тога-
ва човек стига до усещането, че плува всред вълни-
те на астралния свят. 

Естествено, за да получим отговори от този ас-
трален свят, е необходимо вътрешно спокойствие. 
И ние веднага разбираме, дали някой е предразпо-
ложен да се развива в тази посока. Ние го разбира-
ме по това, дали той се оплаква от пречките, или 
не. Ако човек е включен в едно езотерично разви-
тие, той никога не се оплаква, че трябва да понася 
трудности и да преодолява пречки. Защото в дейс-
твителност пречки няма. Нека да си представим, 
как някой прави възможно най-продуктивната си 
медитация непосредствено преди или след някое 
решително свое действие, напълно забравяйки за 
това, което е изживял в хода на въпросното дейст-
вие. Сега е напълно в негова власт да се изтръгне 



235

от единия свят и да се пренесе в другия свят. Точ-
но в този момент прозвучава началният акорд, въз-
вестяващ мобилизацията на вътрешните душевни 
сили. 

Забележете каква разлика има, когато се приб-
лижавате към едно дете с известно равнодушие, 
или когато се обръщате към него с истинска обич. 
Особено при изоставащите деца възпитателният 
ефект веднага проличава, ако се обърнем към де-
тето с истинска обич, ако спрем да вярваме, че с 
помощни средства бихме постигнали повече, от-
колкото с истинска обич. 

Фактически, всяко начинание в рамките на 
антропософското движение би трябва да затвър-
ждава у нас определени убеждения. Нещата, ко-
ито обсъдихме, всъщност трябва да разглеждаме 
само като един вид корени, от които ще израснат 
плодовете на убежденията. Преди всичко е необ-
ходимо да усетим субстанциално-антропософско-
то като една реалност. И Вие няма да постигнете 
нищо, това предварително може да се каже, ако не 
приемете обсъдените тук теми като нещо, което 
формира и затвърждава Вашите убеждения. Това 
беше, бих казал, една самопонятна предпоставка, 
лежаща в основата на това, което трябва да същес-
твува като Антропософско общество след нашето 
Коледно събрание. Но на инициативите, тръгващи 
от Гьотсанума, ще трябва да се гледа като на нещо 
напълно реално и занапред не може да очакваме 
друго, освен това, че секциите към Гьотеанума ще 
се превърнат в източник на същинските антропо-
софски импулси. От всичко, което усетихте в хода 
на нашите разговори, следва, че това Антропософ-
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ско общество трябва да се превърне в едни жив ор-
ганизъм, чиято кръв е съставена от отговорностите 
на неговите членове. Нещата работят както трябва, 
ако ги усещаме по правилен начин. Както в човеш-
кия организъм сърцето и бъбреците работят заед-
но за да съществува цялото, така трябва да работят 
задружно и Секциите, които са отговорни за съ-
щинската антропософска субстанция, която те но-
сят в себе си. Обаче онзи, който предприема нещо 
във външния свят, трябва да търси взаимодействие 
с това, което тръгва от Секциите. 

Ето, сега Вие имате намерение да вършите 
нещо в помощ на изоставащите деца. На първо 
място Вие трябва да обърнете внимание на това, 
което живее като педагогическо течение в рамки-
те на антропософското движение. Педагогическото 
течение следва да бъде за Вас нещо, което се влива 
във Вашата собствена дейност. Нека да е ясно: Пе-
дагогическото течение съдържа в себе си нещо, ко-
ето оказва лечебно въздействие върху обикновения 
човек. И още: Медицинската Секция към Гьотену-
ма може да Ви даде това, което задълбочава педа-
гогическите въздействия при хора с едни или други 
абнормности. А когато сами напреднете в тази об-
ласт, скоро ще откриете, че не съществуват прави-
ла, според които: това е добро в този случай, това 
не е добро в този случай! Необходима е постоянна 
и жива връзка между педагогическото и медицин-
ското течение. Не бива да се допуска разкъсване 
на тази връзка. Не бива да се допуска какъвто и да 
е егоизъм в тесните специалности; трябва да има 
единствено стремеж за приобщаване към цялото. 
Доколкото лечебната евритмия се приближава до 
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лечебната педагогика, дотолкова и цялата еврит-
мия се приближава до лечебната педагогика. Вие 
виждате, че и тук трябва да бъде търсена тази жива 
връзка, изразяваща се също и в това, че до известна 
степен онзи, който се занимава с лечебна евритмия, 
следва да е запознат и с основите на самата еврит-
мия. Лечебната евритмия, макар и без да достига 
някакъв художествен завършек, трябваше да израс-
не от общото познание на звуковата евритмия. Ко-
гато беше дадена лечебната евритмия, поставихме 
и условието тя да не бъде упражнявана без сътруд-
ничество с лекаря. Всичко това показва как трябва 
да бъдат приемани нещата, които човек изживява в 
антропософията. 

Обаче има и друго: Занапред решението за вли-
зане в Антропософското общество ще се определя 
и от отговора на въпроса, дали човек носи своята 
отговорност или не я носи? 

Може да Ви изглежда и малко невероятно, 
но след всичко, което се случи, Вие виждате: По 
времето на Коледното събрание въпросът за тази 
отговорност беше поставен с една изключителна 
строгост, която може би ужасно засегна някои от 
присъствуващите там личности. При тези обстоя-
телства, Ръководството на Гьотенума не можеше да 
се образува по друг начин, освен така, че на това 
Ръководство да се гледа като на един завършен ав-
торитетен орган. Що се отнася до отделните неща, 
които могат да бъдат взети в съображение, това Ръ-
ководство просто трябва да бъде разглеждано като 
един завършен авторитетен орган. А дали занапред 
това ще бъде разбирано в рамките на антропософ-
ското движение? 
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Ето какво може да се каже, като един вид ос-
новополагащ камък, в началото на едно такова на-
чинание, каквото е Вашето. Ако не престане това, 
което се проявява като критика тук или там в чо-
вешките отношения – защото критиката никога 
не се отнася до съдържанието на учението, а до 
съдържанието на това, което действува – ако тази 
критика не престане тъкмо по отношение на не-
щата, където действува окултното и не се утвърди 
принципът на авторитета – не в самото учение, а в 
действието – тогава ще се окаже невъзможно от ан-
тропософското движение да произлезе онова, кое-
то е безусловно необходимо за неговото просъщес-
твуване. Прикритата съпротива срещу онези, които 
поемат отговорността е нещо, което занапред тряб-
ва да изчезне; тогава принадлежността към Школа-
та ще внася необходимия коректив в случаите, че 
липсва необходимото разбиране, а ако то липсва, 
тогава принадлежността към Школата трябва да 
бъде прекратена. Бихме могли и да добавим: преди 
Коледното събрание нещата стояха така, че – по-
неже липсваше едно Ръководство с намерение да 
действува езотерично – „мисленето” и „чувствата” 
бяха предоставени на мен. И всеки член на Ант-
ропософското общество се беше ангажирал с „во-
лята” според своите лични предпочитания. През 
периода преди Коледното събрание това беше един 
прафеномен в нашето общество. Когато в антро-
пософските дела ставаше дума да се обърнат към 
„мислите” и „чувствата”, хората идваха при мен 
приблизително по същия начин, както човек оти-
ва при обущаря, за да си поръча обувки. И това се 
правеше толкова ясно, че дори не се забелязваше 
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и хората вярваха точно в обратното. Обаче цялото 
може да бъде излекувано само, ако членовете осъз-
наят, че съществува и „волята”, и тази воля на об-
ществото произлиза от Ръководството на Гьотену-
ма. И ако прояви разбиране, без никаква принуда, 
всеки може да открие себе си в тази воля. 

Обаче начинът на мислене е много странен. 
Той се придържа прекалено много към думите. 
Вчера аз станах свидетел, колко гротескно и пов-
семестно е това фиксиране към думите, как думите 
се раздуват и как стремежът към действие факти-
чески тръгва само от думите. В Бреслау аз казах 
по адрес на Свободното Антропософско общество 
и неговото Ръководството, че то трябва да се про-
мени. Другите излязоха и остана само „тялото” на 
Ръководството. И там веднага отсъдиха: Ето, има-
ме само тялото на Ръководството, сега трябва да 
се появи и главата! – Виждате ли, основното тук 
също се свежда до едно включване в думите: Поне-
же „главата” беше наречена „тяло”, изхождайки от 
обичайната езикова употреба, мнозина се вкопчиха 
в тази дума, пропускайки факта, а именно че преди 
всичко засега Ръководството на Гьотенума се нами-
ра в пълно съзвучие с така нареченото „управлен-
ческо тяло”. Обратното би означавало да се говорят 
празни приказки. Но такова нещо нямаше; факт е, 
че засега има съгласие. И тук става дума за това, да 
съдим според фактите.

Всичко това е от огромна важност, когато ста-
ва дума за постигане на разбирателство с антропо-
софското движение. Ето защо, когато давате ход на 
тази инициатива в Лауенщайн, на която възлагате 
толкова големи надежди, необходимо е да работите 
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в пълно съзвучие с цялото антропософско движе-
ние, така че от една страна Вие да сте проникна-
ти от съзнанието, че антропософското движение е 
нещо, на което да отговорите с „Да”, нещо което 
трябва да опазвате и утвърждавате, но само по на-
чин, който е в съответствие с Духа на Коледното 
събрание. Обаче от друга страна, нещата трябва да 
стоят така, че когато една малка група от нашето 
Антропософско общество се заема с едно дело, то 
да напредва по такъв начин, че да укрепва силата 
на цялото антропософско движение. 

Скъпи мои приятели, ето с какви думи, идващи 
от сърцето, бих искал да се обърна към Вас; разг-
леждайте ги като един импулс, който ще продължи 
да работи и занапред. 

Включвайки се в едно духовно движение, мис-
лете за него така, че да го направите плодотворно 
за практическия живот; едва тогава на това духов-
но движение ще се гледа като на нещо живо. 

С това, скъпи мои приятели, Ви пожелавам 
много сили, попътен вятър и воля за добри дела!
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