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ПРЕДГОВОР

Първоначалната концепция беше: «Учение за субс-
танциите» да се последва от «Учение за храненето» 
и от «Учение за лечебните средства». Че тези три 
произведения ще бъдат публикувани в интервали 
от около седем години не беше запланувано и то-
ва изненада и самия автор. Ако от този факт се 
направи заключението, че «Учение за лечебните 
средства», така да се каже, по зрялост надминава 
първите произведения, то авторът се надява, че 
читателят няма да бъде разочарован. Като знак за 
зрелост, нека се вземе фактът, че от познанието за 
всеобхватната и трудно разбираема тематика към 
заглавието «Учение за лечебните средства» се при-
бави подзаглавието «Принос към едно съвременно 
познание на лечебните средства».

Настоящата книга не бива да се разглежда като 
фармакология в обичайния смисъл, а с нея се цели 
да се създаде една картина на духовната среда, ка-
то от нейното разбиране се извлече и разбирането 
за същността на лекарствата. Книги с рецепти има 
достатъчно много, също и такива, които могат да се 
използват като информация за строежа и подрежда-
нето на веществата. Настоящата книга обаче иска 
да бъде разглеждана като «инспирираща книга» в 
смисъл, че на читателя се дава възможност, така да 
осъзнае същността на лекарството, че той сам да 
може да намира подходящи лечебни средства и да 
му е ясно тяхното приложение.

Дванадесет години авторът интензивно работи 
с д-р мед. Ита Вегман в основания от нея Клинич-
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но-терапевтичен институт в Арлесхайм/Швейцария 
(1928/1940). Д-р Ита Вегман от двадесетте години 
на нашето столетие беше тесен сътрудник на д-р Ру-
долф Щайнер. На мен ми беше позволено да узная 
някои от възгледите и знанието, което узряваше в 
душата є. В началото на тази книга с голямо уваже-
ние бих искал да изразя дълбоката си благодарност 
към тази голяма личност.

Благодаря и на лекарската колегия, която беше 
събрана около д-р Вегман, в която ми беше дадена 
възможност да работя като колега.

Авторът се постара да посочи всички докумен-
ти и литература под формата на забележки, докол-
кото това беше възможно. Нека доброжелателният 
читател да приеме споделените факти за много от 
случаите като произлизащи от сферата на взаимна-
та работа с д-р Ита Вегман.

В своите изложения авторът преднамерено 
използва стил, който е разбираем за мнозинството 
от хората; той държи да бъде разбран от възможно 
повече хора. Може би този стил е твърде обикновен 
и в някои отношения чужд за академичния научен 
работник; както и фактите, които са почерпени от 
духовно-научното познание. Не очакваме, че ще 
има съгласие с всички изложения, но се надяваме, 
че от тази книга могат да се почерпят стимули за 
преосмисляне на обичайната картина за света.

Авторът – като ученик на Рудолф Щайнер 
– поставя изводите от своите жизнени опитности 
в светлината на духовната наука. В трите книги: 
«Учение за субстанциите», «Учение за храненето» 
и «Учение за лечебните средства» той вярва, че 
литературно е приключил своя жизнен път. При 
Слезак след неговите «Събрани съчинения» следва 
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«Нарушаване на думата»; че това няма да се случи 
и на мен, днес още не смея да обещая. Може би оба-
че читателят ще разбере причините за едно бъдещо 
нарушаване на дадената дума.

Накрая искам сърдечно да благодаря на изда-
телството за приятната взаимна работа.

Бад Бол, август 1963

Д-р Рудолф Хаушка
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I
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДОНАУЧНОТО 

ПОЗНАНИЕ

Фармацията и медицината, така както те са поставе-
ни в съвременната цивилизация, изцяло са проник-
нати от природонаучното познание. Поради това 
най-напред се налага да се запознаем с методите на 
това познание. При това ще ни води лайтмотивът, 
че възможностите за човешкото познание от епоха 
на епоха съществено се изменят.

През 15-то столетие душевното развитие на 
човека навлезе в една съвсем нова фаза. Неговият 
мироглед относно света и самия човек, който през 
средновековието все още се корени в областта на 
душевното, от този повратен момент преминава 
към съвсем нова форма на изживяване. На преден 
план се появяват душевни сили, които до този мо-
мент или не са съществували, или са били рядкост. 
Човекът все по-внимателно започва да наблюдава и 
мисловно да обхваща обекта на наблюдението, така 
че с право може да се говори за пробив и начало 
на природонаучната епоха. Преди това на човека 
съвсем не е било присъщо пространственото земно 
съзнание. Сега той започва да завладява Земята. 
Христофор Колумб открива Америка, търсейки път 
за Индия. Васко да Гама и поредица откриватели 
от всички нации създават новото съзнание за зем-
ната планета.

Небето и небесните явления също по нов начин 
проникват в съзнанието на човека. Нови революци-
онни идеи създават един мироглед, свързан с име-
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ната Тихо де Брахе, Галилей, Кеплер, Коперник и 
Нютон. С това настъпва и моментът на раждането 
на една нова физика, в светлината на която и остана-
лите дисциплини като химия, медицина и биология 
се стремят да станат точни науки.

Грандиозното развитие на духа на науката в 
нашия век, – но също и през 19 век, – започва да 
навлиза в техниката. В същността на човека е за-
ложен стремежът му към удобство. Техниката от-
говаря на тази нужда. Но не само това; техниката 
започва да надмогва човека. Той не е вече господар 
на машините, а машината и апаратурите диктуват 
на човека техните закони – така постепенно може 
да се говори за «Демонизъм на техниката».

Когато този процес се изследва непреднаме-
рено, не може да не се забележи, че причината за 
това трагично развитие всъщност се крие в това, 
че самият човек, това ще рече неговите изцяло чо-
вешки душевни качества в течение на столетията 
все повече и повече се изместват извън науката. 
Наблюдаваните чрез разнообразието на неговите се-
тива феномени повече не са от значение; пълнотата 
на изживяването на даден феномен закърнява и се 
редуцира до няколко факти, които могат да бъдат 
регистрирани. Наложи се навикът, като обективен 
научен факт да важи само това, което е независимо 
от субекта – от наблюдаващия човек. Гореспомена-
тата склонност на човека към удобство също и в 
научното изследване, – ако е възможно, – иска да 
сведе всичко под един знаменател; нейният идеал 
би бил една общо важаща математическа форму-
ла, в която да се обхванат всичките природонаучни 
феномени. В този стремеж всичко, което се отнася 
до качеството, ако не обхваща мярката, числото и 
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тежестта, трябва да се изключи.
Това вече разбраха и изтъкнати физици. Та-

ка Едингтон, известният физик от университета 
Кембридж пише: «идеално взето, за постигането 
на нашето общо знание за физическия космос, би 
било достатъчно само зрителното сетиво и то в 
неговата най-примитивна форма на безцветно и 
безпространствено виждане.»1 

На тези процеси се обръща особено внимание 
и в наскоро издадената книга на Ернст Леерс2 . На 
страница 24-та, – след като цитира възгледите на 
Едингтон, – той пише следното: «По-нататъшният 
ход на разглеждането ще ни запознае с определени 
особености на човека, които показват, че в първата 
– днес вече преминала – фаза от неговия стремеж 
към познание той се отказва от всички сетивни 
опитности, с изключение на изживяването, което 
му позволява зрението чрез едно единствено, сляпо 
за цветовете око, като това е довело до съответно-
то ограничаване на неговите въпроси към природа-
та. При това става ясно, поради коя историческа 
необходимост се е породило това себеограничаване 
на науката.» По-нататък в изложението си Леерс 
идва до констатацията, че всеки, който прозре то-
ва, би трябвало да се почувства призован да търси 
изход, който да преодолее «едноокия», сляп за цве-
товете мироглед.

По настоятелен начин със здрава логика В. 
Хайтлер3  описва величието, границите и опаснос-

 1 Eddington; «Philosophy of Physical Science.»
 2 Ernst Lehrs; Mensch und Materie, стр. 23-24, издателство 

Vittorio Klostermann, Frankfurt/M.
 3В. Хайтлер; «Човекът и природонаучното познание» – вто-

ро издание – издателство Вивег, Брауншвайг.
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тите на природонаучния мироглед. Хайтлер е ато-
мен физик в университета Цюрих. Към книгата е 
дадено указание, че се разглежда един проблем, 
чието разрешение «ще може да съопредели бъде-
щето на човечеството». Днес, хвърляйки поглед 
към близкото бъдеще, би трябвало още по-ясно да 
се формулира и да се покаже пропастта, към която 
неотклонно вървим. «Научното мислене, научните 
методи проникват в почти всички области на живо-
та. Статически методи се използват в икономиката, 
в държавния апарат и се носи легендата, че в депар-
таментите на охраната на великите сили изходът на 
предполагаеми войни предварително се изчислява 
с електронни мозъци. Психологията се превръща в 
социология и едно от нейните приложения е в лице-
то на душевните инженери на фабриките, а вече 
има и science of salesmanship и т.н.. Изглежда, че 
науката, – както днес в голяма степен се разбира и 
се практикува, – вече се опитва да извоюва властта 
в някои области на нашия живот и да оформи човека 
като нейно отражение. Този образ в крайна сметка 
би бил: добре работещият робот, хранен чрез химия 
и привеждан чрез таблетки в желаното състояние 
– било то сън, безразсъдна смелост или безволево 
послушание – и държан чрез автоматично управ-
ляване на свободното време в добро настроение.»

Хайтлер се връща към началото на природо-
научната епоха и интересното е, че от една страна 
той прави разлика между Кеплер и Гьоте, и от друга 
страна между Галилей и Нютон. Докато начинът на 
мислене на Галилей и Нютон е чисто причинно-де-
терминиращ, Кеплер и Гьоте насочват мисленето си 
към същността на нещата; Хайтлер употребява изра-
за «теологично» – това обаче означава, че Кеплер и 
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Гьоте не само каузално свързват непосредствените 
причини и следствия, но и взимат под внимание 
целостта на сътворението.

Кеплеровите закони, въз основа на които Ню-
тон изгражда своите теории и които днес са напра-
вили Кеплер прочут, за самия него не са били най-
същественото. В своите изследвания той преследва 
една цел: да може да обоснове сътворението.4  За 
Кеплер Земята беше още едно одушевено същество, 
което се намира във взаимна връзка със сферите на 
планетите. Той се интересува какво казва Питагор 
за хармонията на звездното небе и целта на живота 
му е била да изследва тази хармония на звездните 
тела в нейната взаимовръзка със Земята. По пътя 
към тази цел той открива трите прочути Кеплеро-
ви закони, които дотолкова са представлявали цен-
ност за него, доколкото го довеждат до ъгловата 
скорост на променливите звезди и до откритието, 
че ъгловата скорост на планетите в перихеия и ахе-
лия показват изразени с цели числа съотношения, 
които съответстват на числото на трептенията 
(амплитудите) на музикалните интервали. – «Об-
щността на планетите показва, – според това дали 
при Сатурн се започва от перихелий или ахелий, 
– цялата мажорна или миньорна стълбица (гама) 
и тук Кеплер триумфира, че е осъществил целта 
на живота си.»5  Кеплер е бил убеден в съществу-

 4 Йохан Кеплер: «Harmonices mundi» – 1619.
 5 В. Хайтлер: «Човекът и природонаучното познание», 

стр. 6-7.
Духовно-научно би могло да се формулира горе долу така: Кеп-
лер вътрешно чувства сътворението като част от божествената 
същност. Божествеността се е пожертвала в сътворението – то 
е самият Бог.
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ването на тази хармония. «Бог, творецът е могъл 
да създаде небето само като съвършено творение, 
даже и когато Земята, поради известни причини, не 
е била такава. Хармонията обаче е съвършенство. 
Кеплер отгатва целта на твореца и тази цел е била: 
така да се създаде планетната система, че да може 
да прозвучи хармонията на небето – за уши, които 
могат да я чуят.»

И при Гьоте по подобен начин виждаме стре-
меж към хармонията на цялото, към смисъла на 
сътворението. Гьоте поставя човека в центъра на 
изследването, като мярката на всички неща. Него-
вото учение за метаморфозата произлиза от едно 
живо мислене в полярности и възходящо развитие, 
и в основата на неговите изследвания стои убеж-
дението, че човекът и светът образуват едно същ-
ностно цяло, в чиято основа лежат същите живи 
творчески закони.

При Нютон обаче цари причинно-следствената 
идея; първоначално постепенно и по-късно в задъх-
ващо темпо тя обхваща цялата наука. «Тя ще доведе 
до единствен по рода си разцвет и същевременно 
ще доведе човечеството до опасността от една ка-
тастрофа. Първоначално точните науки празнуват 
своя победен ход. Почти всичко, което до 1925 годи-
на, а в по-голямата си част също и по-късно, беше 
постигнато във физиката, химията и астрономията, 
следва образеца на Нютоновата каузално-детерми-
нистична закономерност.»6 

Хайтлер описва как и биологията и психологи-
ята се обхващат от каузалната идея, също Дарвин и 

 6 В. Хайтлер: «Човекът и природонаучното познание», стр. 
10 (през 1925 в атомното изследване се появиха феномени, които 
вече не можеха да се обяснят с каузалните закони).
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Карл Маркс се подчиняват на тази идея в областта 
на социалния живот. Имайки предвид мечтите за 
един електронен мозък и гореспоменатия робот, 
той представя като катастрофа лудостта по меха-
никата в нашата епоха, подобно на изпадналото в 
декадентство средновековие, което заплашваше да 
изпадне в религиозна лудост с неговите преследва-
ния на вещици.

Тук оставихме да прозвучат гласовете на из-
тъкнати съвременници относно състоянието на 
нашата цивилизация. Както Хайтлер в книгата си 
защитава правото на съществуване на теологич-
ния начин на мислене редом с каузалния, така 
поне като равностоен, се поставя духовно-науч-
ният начин на мислене на Рудолф Щайнер, като 
продължение на изказванията на Хайтлер. В ня-
кои от своите лекции и трудове Рудолф Щайнер 
обозначи каузално-детерминистичната аргумен-
тация като гледна точка на бълхата и неговият 
стремеж беше: през Кеплер и Гьоте да изведе 
човека до едно духовно-научно опознаване на 
сътворения свят. Започвайки от Кеплер, в това 
отношение пътят прави един голям завой през 
Гьоте и довежда до Рудолф Щайнер.

Днес навсякъде в света виждаме да преобла-
дава способността за изграждане на представи, 
която е свързана с мозъка. Мозъкът наистина е 
инструментът на мисленето, но когато мисленето 
се откъсне от останалите душевни способности, 
както това вече се случва даже и при възпитанието 
в нашите съвременни начални училища, тогава то 
става абстрактно и клони да изпадне под робство-
то на една научна демоничност. 

Когато обаче мисленето се опре на силите на 
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сърцето и на възпламеняващите сили на волята, то 
тогава ще може да мисли с идеи, каквито намираме 
при Кеплер и Гьоте, легитимни за природонаучната 
епоха. Мисли, които не се обхващат от цялото чо-
вешко същество, стават плячка на демонична ед-
ностранчивост. С такива мисли човекът не може 
да обхване цялата реалност на съществуването и 
още по-малко може да се справи с нея. Но също и 
едностранчивата мечтателност за красотата на при-
родата не може да бъде правилна, когато трябва да 
се обхване хармонията на сътворението. Веднъж 
Рудолф Щайнер държи реч при едно младежко съ-
биране. Една участничка, която принадлежи към 
младежкото движение наречено «Странстващата 
птица», поставя въпроса: «Ние се наслаждаваме 
на природата и когато в неделя вечер се завърнем 
в къщи, въпреки това изпитваме мъка и се питаме 
как е възможно всичко това?» Рудолф Щайнер отго-
варя, че днес вече не е възможно човек само да се 
наслаждава на природата; природата изисква нещо 
от човека, а именно, опознаването на нейните ду-
ховни основи. – Тези думи напомнят жизнената 
цел на Кеплер, който не е бил доволен от външните 
каузално-детерминистични взаимовръзки, и затова 
поставя въпроси за смисъла на сътворения свят, за 
душата на Земята.

Занапред ще трябва да се учим да разбираме, 
че природонаучната епоха се нуждае не само от 
мозъка, а от цялостния човек, с неговите сили на 
сърцето и с неговия волев пламък, за да разбере 
не само веществото, а и действието на духа чрез 
веществото.

2. Учение за лекарствените...
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Предчувствие и съзерцание

«В името на този, който сам се сътвори – 
от вечността във творческото дело – 
в неговото име, който вярата създава,
доверие, любов, дейността и силата,
във името, което толкоз често споменато,
по същност вечно останало е непознато.
Ухото и окото докъдето стигат,
ти ще намериш познато нещо само, 

което го наподобява.
Но твоят дух в най-висшия му огнен полет,
преситен от подобие и образ блед; 
повежда те напред, повличайки те бодро, 
където странстваш, красота облива 

пътя ти и местността – 
Ти не броиш и време не пресмяташ,
сега е вече безпределност всяка твоя крачка.»

Гьоте

II
КОРЕНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА

Описаното душевно развитие на човечеството от 
15 век насам, накратко може да се обхване и обоз-
начи като фазата от развитието на съзнателната 
душа; в нея ние се изживяваме като оставени на 
самите себе си личности на физическия план. Това 
състояние се предхожда от други три фази, които 
се простират далеч в миналото и когато разгледаме 
античните хора – колкото назад това днес ни е въз-
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можно – ние едва ли бихме разбрали тези човешки 
предци с техните душевни прояви.

В «Учение за субстанциите»7  в глава втора се 
описва метаморфозата на съзнанието от античност-
та до съвременността. Когато разгледаме например 
египетските храмове и пирамиди, ще се удивим на 
художествените и математическите способности на 
тези хора. Колкото по-назад вникнем в историята на 
народите, толкова повече намираме свидетелства за 
постижения, каквито не можем да срещнем в днеш-
но време. Ако бихме изпаднали в заблуждението 
да смятаме идеите и душевния живот на древното 
човечество за недоразвити и детински, би трябва-
ло да ревизираме мнението си, че човечеството във 
всяко отношение се е развило от едно примитивно, 
дори животинско състояние до висотата на нашата 
съвременна научна епоха. Ние имаме пълното ос-
нование да допуснем, че човечеството е живяло в 
други състояния на съзнанието и в голяма степен е 
било насочвано от творческите космически интели-
генции; то се е чувствало ръководено и подкрепяно 
от тях. Обитателите на Земята, които са живели 
след последната голяма земна катастрофа, – която 
се означава като потопът или ледената епоха, – са 
се намирали в едно състояние на съзнанието, което 
е било напълно различно от нашето. Тези хора не са 
имали интелектуални способности, но за сметка на 
това са имали способност да възприемат един свръх-
сетивен свят. Хората от нашата епоха са я загубили. 
Когато погледнем назад към древна Индия, виждаме, 
че някога там напълно реално се е изживявал свръх-

 7 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите», 4 издание, стр. 
5-12, издателство Виторио Клостерман, Франкфурт/Майн.
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сетивният свят с неговите същества, също както ние 
днес изживяваме физическия свят; това е времето 
преди написването на Ведите или на Бхагавадгита. 
Реалността на свръхсетивния свят за някогашните 
хора е била така непосредствена, че Земята с нейната 
природа се е възприемала като нереална. Тя е била 
«майа», илюзията, най-малоценната степен на сътво-
рението. Тогавашните индийци още са нямали само-
съзнанието, както то се разбира в днешен смисъл; те 
са се чувствали много повече живеещи в Бога, като 
част от божественото съществуване.

По-късните културни епохи показват постепен-
но слизане на човешкото съзнание и един събуждащ 
се за нещата на Земята интерес; в същата степен 
обаче изчезва виждането в божествения свят.

В Египет само избраници като царете-свеще-
нослужители са били още способни да възприемат 
божествената мъдрост и да я осъществяват на Земя-
та. Техните способности в това отношение са били 
запазвани чрез регулиране на процеса на раждане-
то, чрез грижливо възпитание в духовните учили-
ща, наричани тогава мистерийни школи.

В антична Гърция ясновиждането даже и при 
посветените в мистерийните школи все повече се 
замъглява. В днешно време вече сме загубили всяка-
къв контакт със свръхсетивния свят; единственото, 
което ни е останало, е един мътен спомен, който е 
отразен в религиозни документи, легенди, митове 
и приказки. Това, което днес все още може да се 
срещне тук или там при примитивните народи в 
Европа като така нареченото «второ око», т.е. ясно-
видство, е последен остатък от някогашното вели-
чествено възприемане на духовните взаимовръзки 
в света. Разглеждането на този грандиозен процес 
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показва, че божествените сили, които по-рано са 
идвали към хората отвън, са метаморфозирали в 
способности, които от сега нататък се развиват 
индивидуално вътре в човешкото същество. Ние 
сме развили мисленето и затова сме заплатили със 
загубата на божествената мъдрост, която преди се 
е възприемала по ясновидски начин.

За здравето и болестите тук още много ще се 
говори, предварително само ще споменем, че тези 
състояния са били и още са зависими от хармони-
ята между тяло, душа и дух. Когато тази хармо-
ния е нарушена, човекът се разболява. Особено 
душата е тази, която или много силно, или много 
слабо се свързва с тялото и това е причината за 
заболяванията.

Когато в старите времена един човек се е раз-
болявал, той е отивал в храма при мистерийния 
свещеник. Обученият свещеник е могъл да възпри-
ема дисхармонията и да я отстранява чрез култови 
действия. С течение на развитието този вид лече-
ние е ставал все по-невъзможен, понеже човешките 
тела са ставали все по-твърди и непропускаеми. 
По онова време пациентите са били привеждани в 
съноподобно състояние, за да се доведе освободе-
ната от физическото тяло душа-дух до всемирната 
мъдрост. Казва се, че душата е заставала пред об-
раза на Изида и по този образ болният е можел да 
се ориентира и отново да възстанови хармонията 
в себе си. Това е бил лекуващият храмов сън. Но и 
това лечебно средство все по-малко е действало, по-
ради засилващото се втвърдяване на тялото и през 
последните столетия преди новата ера свещениците 
е трябвало постепенно да разберат, че е нужно да 
се поемат нови пътища.
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Особено Хипократ, който е бил посветен и све-
щенослужещ мъдрец в един Ескулапов мистериен 
храм в Куес, е последвал с дела това познание, като 
собственоръчно е «затворил храмовите порти», то-
ва ще рече, че той е излязъл навън в света и извън 
храма е започнал да лекува тялото с елементите и 
субстанциите на природата. С това се слага нача-
лото на една екзотерична медицина.

Следва времето, през което Аристотел чрез 
собствената си личност разгръща в душата си си-
лите на разума, на логичното мислене. Това още 
не е бил абстрактният интелект, който днес ние 
многократно бъркаме с разума, а едно мислене, все 
още оплодено от мистерийната мъдрост и от ней-
ното духовно познание, което сваля отгоре висши 
принципи, обхващани по-рано само в образи и кар-
тини, и ги облича с понятия, с които всеки човек 
вече сам е можел да мисли. Аристотел е основал 
един мисловен мироглед, от който ние и днес още 
се ползваме, без и да предполагаме, какво огромно 
духовно дело е било да се преведе езика на мисте-
риите в език на понятията.

На тази мъдрост, която в никакъв случай не е 
била студена разсъдъчна дейност, а е обхващала 
целия човек с неговите дух, душа и тяло, Аристо-
тел е обучавал своя ученик Александър. Рудолф 
Щайнер обяснява, че походите на Александър 
Велики не би трябвало да се приемат просто за 
завоевателни походи, те са служили много повече 
за разпространяването на новите възгледи в тога-
вашния цивилизован свят. На много места са били 
сформирани академии, в които се е изучавала Aрис-
тотеловата мъдрост; най-прочутите от тях са били в 
Александрия и Атина, където се разгръща цветущ 
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духовен живот. Аристотеловата мъдрост прониква 
в тогавашния културен живот и през следващите 
столетия се разпространява във философските шко-
ли до времето когато византийските императори, 
които въздигат християнството като държавна ре-
лигия, затварят тези философски школи в процеса 
на борбата си срещу езичеството. Учителите от 
тези школи избягват на изток. Много от бежанци-
те намират убежище в предна Азия, и така Аристо-
теловата мъдрост попада в ръцете на арабите. Тя 
се развива до изключителен разцвет под закрилата 
на халифите, особено в академията в Гондишапур. 
Под арабското въздействие тя вече не остава вярна 
на оригиналната мъдрост, а става, така да се каже, 
филтрирана мъдрост. Когато арабите започват завое-
вателните си походи, Аристотел, в арабска премяна, 
идва през Северна Африка в Испания и от там дос-
тига до Средна Европа, и дълбоко повлиява целия 
европейски културен живот; в Европа идва също 
и арабската медицина.

Тези събития са от особено значение, понеже 
това, което беше описано в предишната глава като 
природонаучна епоха, поради тези причини още 
от началото носи арабски печат. Чистият интелект, 
свързан с отделната личност е необходим за разби-
ране на причинната връзка на земните неща и бива 
развит до едно прецизно оръжие. Този културен им-
пулс на лунния сърп се означава от Рудолф Щайнер 
като предварително изтегляне напред на бъдещото 
развитие на по-късни душевни способности, които 
е трябвало да се появят чак след 15 век с развитието 
на така наречената съзнателна душа. С тази част 
от човешката душа, личността се отваря към чисто 
обективните закони на света.
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Чрез арабското течение обаче този интелект 
прекалено рано се влива в започващото развитие 
на съзнателната душа и въвежда едно материалис-
тическо, ограничено само до сетивния образ на 
нещата абстрактно мислене, което и до днес е ха-
рактерно за науката.

Съзнателната душа е трябвало да носи в себе 
си способността за опознаване на духовните закони 
на света, да изследва как духът действа в материята 
и творчески я формира.

Християнските представители на това разви-
тие са Кеплер, Гьоте и философите на немския 
идеализъм като Фихте, Шелинг, Хегел и особено 
Новалис. Те можаха да останат незасегнати от араб-
ското влияние. Върху други обаче, като Галилей, 
Нютон и представителите на модерните природни 
науки, този импулс въздейства с най-голяма сила.

Медицината също се развива под влиянието на 
арабизма, особено южноевропейските университети 
в Сицилия, Испания и Италия. Но както Кеплер се 
издига в началото на новото душевно развитие, та-
ка и в медицинската област се откроява един голям 
лекар, за когото – също както при Кеплер – е била 
свещена целостта на творението: Това е Парацелз. В 
него можем да видим маркировъчен знак в развитие-
то на една спиритуална медицина. Той е роден през 
1493 година в Айнзиделн, Швейцария и е съвремен-
ник на Лутер, Улрих фон Хутен, Дюрер, Холбайн, 
Коперник, Ханс Закс. Почти по време на раждането 
му Колумб открива Америка. Той е голям лекар, кой-
то най-напред изисква да се наблюдава природата и 
лекарят да премине през изпита на природата. Чрез 
това Парацелз не само се явява като противополож-
ност на новата научност от арабски стил, но също 
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и на изопачаването в астрологията. «Щастието на 
човека се намира в него самия, не в звездите, то е 
създадено редом с него и израства в тялото на май-
ка му.» Въпреки това обаче, той знае за хармонията 
между Земята и космоса, но също и за хармонията 
между макрокосмоса и «микрокосмоса човек».

От особено значение е, че в лекарската си прак-
тиката той търси връзка с народната медицина, ко-
ято се е практикувала от събирачите на билки и е 
била съхранявана от самотни мъдреци. През онова 
време тя е притежавала една здравословна, школу-
вана в познаването на природата разумност.

На обясненията на Рудолф Щайнер дължим 
знанието, че тази народна медицина по скрити пъ-
тища идва в Средна Европа от изток и представля-
ва стара мъдрост на едно аристотелово познание 
за природата, което не е преминало през арабския 
филтър. Човек разбира, че поради това Парацелз се 
държи настрана от арабската медицина. Следите на 
аристотеловата мъдрост, отнасяща се до взаимната 
връзка на хората с природата, намираме в израза 
му: «Всяка страна си има своята болест и билката 
за нея.» Практиката и наблюдението са изворите 
на неговите действия: «Най-напред опознаване 
на човека и чак тогава лекуване»; с това Парацелз 
изговаря една аксиома, която днес отдавна е заб-
равена. И с «опознаване на човека» Парацелз има 
предвид знанието за взаимната връзка на природа-
та и космоса с цялостния човек – с неговите тяло, 
душа и дух.

Продължението на това течение в медицината 
намираме при Ханеман. Ханеман поставя човека 
в центъра на своите наблюдения и изследвания. 
Той е съвременник на Гьоте и човек придобива 
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усещането, че това, което Гьоте постига като ду-
ховен герой, като поет и мислител, намираме при 
Ханеман като волеви героизъм. При изследване на 
биографията на Ханеман човек се учудва на негова-
та непреклонна волева сила, която го подържа при 
всички пречки и му помага да ги преодолее. В своя 
«Органон» Ханеман говори за субстанцията като 
вид духовен ентитет, духовна същност, която е в 
състояние динамично да въздейства върху взаимни-
те връзки между тялото, душата и духа.

В следните изложения ще говорим още за Ха-
неман и неговата хомеопатия. Ханеман в много 
отношения се доближава до духовно-научно ори-
ентираната медицина.

Когато сега обърнем поглед към арабски-ориен-
тираната медицина също и там, както при Нютон, 
виждаме една каузално-детерминистична нота; 
нека си припомним за клетъчната патология на 
Вирхов и въведената от Ерлих химическа терапия. 
Тук искаме да покажем едно характерно за цялата 
тази насока съзвучие: Салварзанът «Ерлих 606» е 
солно-киселинен тетра-метил-мета-ди-амино-па-
ра-ди-окси-арсено-бензол. Не звучи ли това като 
реминисценция от арабската наука?

Самият човек като централна точка на наблю-
дението все повече бива изместван настрана в този 
вид медицина и болният се превръща в абстрактен 
«болестен случай».

Преди няколко години в списания и по плакати 
можеше да се прочете: «Индустрията произвежда 
– клиниката изпитва – лекарят предписва». Пара-
целз и Ханеман сами приготвяха своите лекарства; 
те имаха контакт с човека и с природата.
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III
СЪТВОРЕНИЕТО8 

За да се разбере написаното в книгата по-добре, 
ще се опитаме да дадем някои обяснения по отно-
шение на историята на сътворението. Генезисът 
на библията е една мъдра книга, която излага 
важни събития от сътворението на света. Но тези 
документи днес не могат добре да се разбират; 
особено в днешните преводи прастарите думи са 
предадени без да са разбрани. Освен това чове-
кът днес отблъсква тези документи, понеже ги 
счита за религиозни догми на вярата. Днес хо-
рата не искат повече да вярват, а да знаят. Но и 
съвременните хипотези за пораждането на света 
са незадоволителни. Говори се за една спирална 
мъглявина, която била причината за пораждането 
на планетната система и че от нея произлиза и 
нашата слънчева система; това в известна степен 
може да се приеме. В училищата се показва, как 
плуващо във вода олио се разделя на по-малки 
капки и ротира около един център, когато учите-
лят разбърква водата с една пръчка; но при това 
не се отговаря на въпроса, кой в Космоса заста-
ва на мястото на учителя. Още по-трудно става, 
когато трябва да се разбере появата на живота 
върху така създалото се земно тяло и понеже 
липсва разбирането, се натрапва една дума: пра-

 8 Тук е направен опит лесно разбираемо да се даде бегла 
представа за сътворението и то не в картини, както в религиоз-
ните документи и митологията, а в съвременни понятия. Инте-
ресуващият се читател може да научи подробности от книгата 
на Рудолф Щайнер «Въведение в Тайната наука» превод на бъл-
гарски Издателство «Даскалов», бел. пр..
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зачатието. Това «Празачатие» е било оградено с 
най-объркани представи, но човек храни надежда-
та, че чрез особено подреждане на атомите, молеку-
лите и напоследък на електроните един ден ще се 
открие зараждането на живота и изкуствено ще се 
създава. Други хипотези обясняват живота върху 
Земята като породен от Космоса чрез зародиши, 
носени от метеорити. Мисълта за едно сътворение, 
което произлиза от йерархия от божествено-духов-
ни същества, се среща само при някои просветени 
личности. Официалната астрономия се загубва в 
представи за безкрайността на пространствени и ма-
териални същности и говори за прашинката Земя, 
върху която човекът е незначителен микроб. Че чо-
векът би могъл да стои в основата на сътворението 
и че цялото сътворение би могло да се постави на 
сцената само заради него, не се допуска в нашето 
съвремие, макар че чрез религиозните документи 
това изглежда напълно основателно.

Духовната наука на Рудолф Щайнер в тази 
насока даде много важни указания. Би могло да 
се каже, че отново трябва да се вярва; това обаче 
не е така. Рудолф Щайнер често изрично сам при-
канва своите последователи не да му вярват, а да 
проверяват неговите сведения. Той разкрива също 
и методите, с които може да се постигне това.9 

Времето на естествените науки би могло да 
се нарече време на хипотезите. Затова спокойно 
могат да се вземат сведенията на Рудолф Щайнер 
за работна хипотеза, както това е обичайно в на-
уката. Ние ежедневно сме принудени да вярваме 

 9 Р. Щайнер: «Как се постигат познания за висшите свето-
ве» превод на български Издателство «Даскалов».
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на неща, които не можем да проверим. В цялото 
модерно развитие на природните науки просто 
трябва да вярваме на специалистите; защо да не 
приемем сведенията на специалиста в духовната 
наука поне като работна хипотеза?

Съдбата на всяка хипотеза зависи от това, 
дали тя ще се докаже и дали ще донесе плодове 
в живота. Когато се занимаем със следващите 
изложения, ще видим, че получаваме задоволи-
телни отговори относно въпросите на живота и 
постепенно ще достигнем до убеждението, че 
това не са само хипотези, а се касае за истински 
реалности. Следващите изложения се нуждаят 
от такова разбиране.

Тук накратко искам картинно да изложа това, 
което в книгата «Въведение в Тайната наука»10  на 
Рудолф Щайнер се излага нашироко, обосновано 
духовно-научно:

Когато разгледаме акта на творчеството, раж-
дането на една идея при един човек на изкуството, 
при един изобретател или изобщо в ежедневния 
живот, можем да наблюдаваме как една такава идея 
вътрешно расте, дълго се носи в душата и накрая 
така узрява, че може да бъде обективирана извън 
душата – при един художник в една картина, при 
поета в стихове, при изобретателя в практическо 
дело и при самите нас в един значим жизнен акт, 
който дава смисъл на нашето съществуване. Така 
– описва Рудолф Щайнер – в началото на сътворе-
нието изключително висши същества, които хрис-
тиянската терминология нарича Престоли или Ду-

 10 Рудолф Щайнер «Въведение в Тайната наука» превод на 
български Издателство «Даскалов».
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хове на волята, носеха в себе си една космическа 
мисъл, една идея и то идеята за човека. При това 
не бива да си представяме днешното несъвършено 
човешко същество, а човекът като ентелехия в ней-
ното осъществяване. Дълго тези същества в своята 
волево-огнена същност носеха тази идея за човека. 
Когато настъпи подходящото време, те обективи-
раха своята идея-човек в едно същество, на което 
дариха своята собствена огнена субстанция; това бе-
ше първата основа на човека, пра-пра-пра-Адам. В 
ориенталските школи на мъдростта се нарича Адам 
Кадмон. Това беше едно огнено тяло, което Рудолф 
Щайнер нарича Стария Сатурн. Днешната планета 
Сатурн очертава неговата пространствена граница. 
Ако днес с нашата днешна сетивна организация ние 
бихме могли да се намерим в това космическо тяло, 
бихме могли да възприемем само диференцирани 
топлинни разлики; на съвременен език тази стара 
планета бихме могли да наречем една организация 
от изотерми. Нашият сегашен топлинен организъм 
е наследство от този стар Сатурн. Всеки знае, че 
когато с термометър измерва температурата в ухо-
то, орално, аксиларно или ректално, намира ясно 
определени разлики. Днес в медицинските факул-
тети вече има една дисциплина, която се занимава 
с делението на човешкия топлинен организъм на 
изотерми.

Този Стар Сатурн обаче още от началото не е 
бил физическо топлинно тяло, а първо е бил све-
товно тяло от душевна топлина, от волев огън и 
цялата фаза на неговото развитие се е състояла в 
това: душевната топлина все повече да се сгъсти 
до физическа топлина. Както при днешните хора 
въодушевлението започва с пораждане на душевна 
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топлина и след това постепенно тя метаморфозира 
до физическа топлина, така би трябвало да се раз-
бира сгъстяването на субстанцията на въодушевле-
ние на Престолите до едно физическо огнено тяло 
в течение на времето, измервано в еони. При това 
– картинно казано – пра-пра-пра-Адам се уморил; 
той ляга да спи и се събужда от своя космически 
сън като един нов Адам. Ритъмът от спане и буд-
ност, от смърт и ново раждане има своя праобраз 
още в началото на сътворението, както показва ду-
ховната наука. Времето в днешен смисъл още не 
е съществувало и затова е нереално да се пита за 
времетраенето на това спане.

Както след един здрав сън сутрин човекът се 
събужда с нови сили и с нови способности, така и 
новият Адам изгрява в светлина; топлината се е пре-
върнала в светлина. Един общовалиден световен 
закон е, че в процеса на развитието към по-високи 
степени известни части се отделят и пропадат към 
по-низши степени. Така като утайка на светлината 
се появява сгъстеният въздух, като нова степен. С 
това за първи път в световната история се появява 
нещо, което би могло да се оприличи на материя. 
Това състояние в развитието Рудолф Щайнер нари-
ча Старото Слънце. В него за първи път се забеляз-
ва нещо, което може да се означи като вид ритъм 
между светлина и мрак. Това развитие се ръководи 
от една друга божествена йерархия, която в хрис-
тиянската терминология се нарича Кириотетес или 
Духове на мъдростта. Това второ състояние, в което 
човешката организация би могла да се обозначи 
като «Слънчевия-Адам», също завършва с едно 
световно заспиване, – наречено от Рудолф Щай-
нер пралая, термин, взет от древните ориенталски 
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представи. През една нова световна сутрин този 
«Слънчев Адам» се събужда с нови качества.

Светлината се е развила по-нататък, породила 
се е един вид подреждаща световна сила. Когато 
погледнем нагоре към звездното небе и оставим да 
ни въздействат монументалните фигури, описвани 
от движението на странстващите звезди на фона 
на неподвижните звезди, ни изпълва благоговейно 
учудване. Тази звездна хармония се означаваше 
от Питагор и Платон, както и от старите гръцки 
посветени, като музика на сферите, която те са 
възприемали свръхсетивно. Кеплер изследва тази 
музика на сферите в модерен смисъл и доказва, 
че нашата земна музика е отражение на небесна-
та музика.

Всеки познава днес феномените на Кладниеви-
те звукови фигури; те показват как отделни прашин-
ки се подреждат под въздействието на музиката. 
Нека си представим тези подреждащи световни 
сили, достигащи чак до сърцевината на материята, 
– това е химията, в която чрез свързването и разде-
лянето се проявява организиращо-подреждащата 
световна сила на хармонията на сферите. Химията 
е омагьосана музика. Това е законът за простите и 
мултиплените (многократните) пропорции, които 
са съответствия на тази музика («Учение за суб-
станциите», стр. 2) или законът на октавите, по-
късно изложен в периодичната система («Учение 
за субстанциите», стр.77). Химикът трябва само 
да има уши, за да ги чуе. Така химията, музиката 
и астрономията са манифестации на всеобхваща-
щата, организираща сила; също и небесната дъга, 
като израз на тази подреждаща световна сила, се 
представя в седморазделна цветна скала.
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Рудолф Щайнер говори за това състояние на 
силите като за един организиращ етер, понякога 
за звуков етер, химически етер или цветови етер. 
В тази връзка трябва да се разбира, че това са раз-
лични означения за една и съща сила.

Както при пораждането на светлинния етер се 
появява една по-сгъстена степен, която вече е нещо 
материално, също така като утайка на световните 
организиращи сили се появява и водата. Рудолф 
Щайнер нарича тази степен от развитието на Адам, 
Старата Луна. Това развитие отново се ръководи от 
едно поколение богове, което в християнската тер-
минология се означава като Динамис или Духове 
на движението.

Този стадий на световното развитие ясно се 
описва в северната митология, например в Кале-
вала – финският народен епос – или в Калевипоег 
– естонските митове за сътворението: Тара, све-
товният ковач изковава Земята светла и тъмна. 
Работата е трудна; той се уморява и ляга да спи. 
Това забелязват синовете му Калевипоег (синовете 
на ковача) и се опитват да продължат сътворение-
то. Те го правят, като създават една кантела (арфа) 
и настройват световното пеене. След като това е 
направено, досегашният бяло-черен свят става цве-
тен. Растенията разцъфтяват във всички цветове, 
птичките придобиват пъстри пера, светът става цве-
тен. Когато старият ковач Тара се събужда и вижда 
какво са направили синовете му, това му харесва. 
– Интересното е, че в този мит по-нататъшното 
развитие се описва като извършено от синовете на 
предшестващата йерархия.

В наше време, в Гьотевото учение за цвето-
вете, за първи път цветовете експериментално се 

3. Учение за лекарствените...
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представят като действия и страдания на светлина-
та, произхождащи от взаимоотношенията между 
светлината и мрака. Също и Гьоте посочва едно 
творческо поколение богове, като в главата за се-
тивно-моралните въздействия на цветовете говори 
за «родени от Елохим», които като следващо поко-
ление богове – наречено в християнската термино-
логия Ексусиаи – сътворяват Земята.

Лунният Адам отново потъва в един световен 
сън и се събужда с нови способности. Новото све-
товно тяло крачи напред и назад в развитието на 
своите сили.

Световните организиращи сили се развиват по-
нататък като световен живот – наречен от Рудолф 
Щайнер «смислов етер» или «форм-етер» – една 
сила, която вгражда живота във форми. Поражда се 
индивидуален живот в съответните му форми. Раз-
цъфва във форми и различни образи един, даден от 
Космоса живот. От друга страна следва сгъстяване 
от водата към твърдото. С това започва днешното 
състояние на Земята и тук започва библейската ис-
тория на сътворението. Предшестващите степени 
на развитието се описват в библията само в тях-
ното повторение. Относно това повече се казва в 
следващата глава. Развитието на този земен Адам 
сега следва, както казах, под ръководството на Ек-
сусиаи или т. н. Духове на формата; те са същите 
същества, които в библията се представят под об-
раза на Елохим.

В грандиозни картини на сътворението се 
описва възникването на днешния земен свят. Тук 
в библията намираме историята на грехопадението, 
изгонването на хората от рая на висшите елементи 
и слизането им в едно оформено от физическа мате-
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рия физическо тяло. Невероятните трансформации, 
с които всичко е свързано, са следствие на това, че 
човешката душа приема в себе си една сила, която 
я отделя от космическия є произход и по-силно я 
свързва с веществата на Земята. От сега нататък 
човекът заживява в едно смъртно земно тяло и 
започва своя земен път, като все повече се отдале-
чава от Бога – започва развитието на свободата и 
на любовта.

За запазване на физическия човешки род до-
сегашният безполов земен Адам се разделя в два 
аспекта и прозвучава гласът на Бога: бъдете плодо-
носни и се множете. С това започва умножаването 
на хората.

В извършващото се от еон на еон развитие 
различни части от сътворението не достигат край-
ната цел. Те трябва да се отделят от човека – от 
пра-Адам през трите му стадия. Отхвърлените 
части обаче придружават по-нататъшното човеш-
ко развитие и представляват природните царства. 
Изостаналите на степента на Стария Сатурн час-
ти от сътворението се превръщат в това, което 
днес на Земята наричаме минерали11 . Изостана-
лите през слънчевото състояние същества днес ни 
се представят като днешните растения, а изостана-
лите същества на лунната степен метаморфозират 
в днешните животни. Цялата природа, – значи не 
само ние, – е сродна с нас, е част от нас. 

 11 Да не се мисли, че по времето на Стария Сатурн са съ-
ществували днешните минерали в тяхната материална форма, 
там най-гъстата форма може да се сравни само с днешната фи-
зическа топлина. Едва на Земята се появява твърдата физичес-
ко-минерална форма. Виж Рудолф Щайнер «Въведение в Тайната 
наука» Бел. пр.
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По-късно ще стане ясно, каква голяма роля 
играе този факт в правилно разбраната фармацев-
тика.

От така създадения свят боговете (сътворява-
щите сили) постепенно се оттеглят назад. Съответ-
но на степента на човешкото развитие се увели-
чават и задачите, поставени пред човека относно 
по-нататъшното ръководене на творението. Днес 
хората още не са в състояние да изпълнят тези зада-
чи, те биха потънали в един хаос, ако творческите 
сили не биха се погрижили сътвореният свят да 
може да съществува по-нататък. Потомци на йе-
рархиите помагат, за да може Земята да продължи 
да съществува, за да могат растенията да растат и 
покълват и животните да населяват Земята. Тези 
същества многократно са описвани в приказките и 
Рудолф Щайнер ги нарича елементарни същества. 
Народните приказки, които са събрани от братя 
Грим и които разказват за ясновидски преживяни 
събития, не са само развлекателни четива за деца, 
а изобразяват реални същества, които и днес се 
възприемат в картинни образи от хора, тясно свър-
зани с природата, като овчари, рибари и др. макар 
и по декадентен начин. Там се различават: гноми 
(джуджета, коболди), русалки (ундини), елфи или 
силфи и огнени духове (саламандри, блуждаещи 
огънчета). Гномите обработват Земята; те живеят 
в рудните находища и се грижат за растителните 
корени, като изработеното пренасят нагоре към ун-
дините или русалките, които в соковете на растени-
ята се явяват като посредници на разговора между 
небето и Земята. Иначе те живеят във водопадите, 
потоците, ручеите и моретата. Каквото изработят в 
областта на зелените листа, те го пренасят нагоре 



36 37

до следващата категория от елементарни същест-
ва, елфите или силфите. Последните живеят в свет-
лината и във въздуха и преработват полученото, 
оформяйки го като цветни кошнички при цветята и 
плодните дървета. Те са посредници на световната 
душевност всред пеперудите и пчелите, и от своя 
страна предават изработеното на огнените духове, 
които действат в образуването на плодовете и семе-
ната на растенията, и се грижат за азовата същност 
на света.

Илюстрация 1 се опитва схематично да пред-
стави и картинно да обясни казаното досега.

Както се вижда в нея, ние най-напред можем 
да забележим едно линейно прогресивно разви-
тие на елементите огън, въздух, вода и земя, като 
основите на природата, над него – в генетичното 
развитие са висшите елементи: огън, светлина, 
световен порядък, световен смисъл или световни 
формиращи сили като свръхприрода.

Накрая трябва да споменем едно друго поко-
ление в генетичната поредица, което се появява 
поради това, че срещу сътворението се изправят 
противодействащи сили.

В своята книга «Въведение в Тайната наука» 
редом с прогресивните, в известна степен право-
мерните ръководни същества Рудолф Щайнер 
описва такива, които не достигат съответната за 
развитието им цел и остават назад. Чрез това те ста-
ват противници на прогресивното развитие. Още 
през хиперборейската епоха, като повторение на 
Старото Слънце в земното развитие, такива изос-
танали същества в егоистичен смисъл се опитват 
да създадат свой собствен космос. Силите им не 
достигат за това и те си присвояват част от косми-
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ческата светлина, която задържат по егоистичен 
начин; тези процеси накрая довеждат до появата 
на електричеството.

В християнската терминология тези същества 
се наричат луциферически. Те са тези, които в 
началото на земното развитие предизвикаха 
грехопадението (луциферическото изкушение). 
Това грехопадение картинно е описано в Библия-
та. Мъдростта е съществувала по всяко време, но 
формите на откровението є през всички времена 
са били подходящи за тогавашното човешко съз-
нание. Така историята за рая е разказ за събитията 
в картинна форма. В човешките души Луцифер 
предизвиква страстите и движещите сили, които 
въвличат човека в гъстата материя.

Една втора категория сили на препятствията 
навлиза в развитието на човечеството по времето 
на Старата Луна, когато на сцената се появяват 
формообразуващите световни сили. И те отчасти 
се заграбват за егоистични цели; по-късно се мани-
фестират на Земята като магнетизъм. В източните 
школи на мъдростта тези същества се означават 
като ариманически същества. Ариман е този, който 
пресреща тласнатите от Луцифер в материята души 
и се постарава да затъмни тяхното съзнание, за да 
не могат да възприемат духа. Докато Луцифер раз-
гаря страстите вътре в човека, Ариман пристъпва 
към хората отвън – от илюзията, от майа на сетив-
ните явления – и ги изкушава да вярват, че само 
материята съществува реално. Всички абстракции, 
които довеждат до механистичното мислене и пос-
тепенно вледеняват душата, са дело на Ариман; той 
е господар на студения нечовешки интелект.

Геният на Гьоте поетично изобрази тези све-
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товни събития в образа на Мефистофел от произ-
ведението му «Фауст», макар че там той е смесица 
от двете световни същности. Може да се каже, че 
в I част на «Фауст» се описва луциферическият 
аспект, а във II част на «Фауст» повече аримани-
ческият аспект.

На Земята световният порядък се развива по-
нататък до световен смисъл, световна същност, до 
оформянето на индивидуални живи същества, но 
от духовете на пречките също и тази сила частично 
ще бъде обърната в нейната противоположност, ще 
бъде превърната в световно безсмислие, в световна 
глупост и ще се употребява за разрушаването на 
всички жизнени форми. Дали това, което днес се 
появява като атомна сила, вече е предвестник на 
тази трета сила?12 

Така в генетичното развитие на Земята се поя-
вява не само природа и надприрода (свръхприрода), 
но също и една подприрода13 . (Виж схема 1.)

12 ...А може би също и дълбоките тъмни сили в човешката 
душа, които се проявяват в убиването на хора или животни без 
мотив, а само заради самото убийство и изпитване на наслада 
от това, както и от все по-засилващите се тенденции за унищо-
жаване на живота още в неговия зародиш, като се има предвид 
масовото изливане на тъмни страсти при всички обществени 
слоеве в консумирането на порнографията, служеща си с деца, 
че даже и с пеленачета, или все по-разпространеното изнасил-
ване на деца и измъчването им до смърт, извършвано с ужасна 
демонична фантазия. Бел. пр.

 13 Преводачът използва необичайните за българския език 
понятия «поднатура и наднатура», съответно «подприрода и 
надприрода», за да може точно да предаде смисъла на също нео-
бичайните за немския език понятия «Unternatur» и «Übernatur», 
с които много точно се описва същността на тези сили, които 
са точната противоположност на природата.
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Направените изложения, разбира се, могат да 
бъдат само откъслечни изказвания за грандиозни-
те събития, които Рудолф Щайнер описва в своите 
лекции и книги.14 

IV
ЧОВЕКЪТ, ОТКЪДЕ ИДВА И НАКЪДЕ ОТИВА

В предишната глава се описва създаването на 
космоса, преминаващ през четири ритмични сте-
пени. Интересното при това е да се види, според 
описанията на Рудолф Щайнер, че преди всяка 
нова степен има повторение на предишните. При 
Старото Слънце има кратко повторение на Стария 
Сатурн; при лунната степен – повторение на сатур-
новата и слънчевата степен; при земната степен 
– повторение на трите степени: Сатурн, Слънце и 
Луна. В това като праобраз се проявява един при-
роден закон, който отново е обоснован в днешно 
време от Хекел и който е наречен биогенетичният 
основен закон. Този закон гласи, че при всяко но-
во развитие се повтарят преминалите степени на 
развитието; особено в ембриологията този закон 
допринесе за значителен напредък в опознаване 
пътя на развитието на живите същества.

За съжаление този закон погрешно беше из-
ползван от Дарвин, за да обясни произхода на 
човека от маймуните и да затъмни божествения 

 14 Р. Щайнер: «Тайните на библейската история на сътво-
рението»; издателство Новалис Фрайбург. «Въведение в тайната 
наука» превод на български изд. Димо Даскалов.
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произход на човека.15 

Повтарянето на предхождащите Земята съби-
тия е само загатнато в библейското сътворение на 
света. Същинското земно развитие там започва с 
райската история. Защо Адам и Ева е трябвало да 
слязат в света на материята? Защо боговете допус-
наха луциферичното изкушение?

Развитието на отделния човек от раждането до 
смъртта му в едри щрихи наподобява развитието на 
човечеството от неговото раждане в рая до постигане-
то на целта му в края на земното развитие. Би могло 
да се каже: Едно дете, което непрекъснато се държи за 
полата на майка си и не се поощрява за самостоятелни 
действия, едва ли ще стане самостоятелен, справящ 
се с живота човек. Човекът трябва да излезе навън в 
света, за да може свободно да намери и осъществи 
своята съдба. Така също и човечеството, – определе-
но да стане свободно, – не може постоянно да остане 
под директното ръководство на боговете. Човекът 
трябва да премине през заблуждения, страдание и 
болки, за да може постепенно да стане това, което 
за в бъдеще му е предначертано от провидението на 
боговете. Божествената идея за човека – картината 
на ентелехията, която Престолите са имали при сът-
воряването – ще може да се осъществи в следващите 
степени от развитието.

Така виждаме как в началото на земното време 
– когато се преброят трите предшестващите степени, 
които са повторения, това е четвъртата степен – чове-
кът се стреми към оформянето на своя физически 
образ. Споменават се седем коренни раси, от които 

15 Р. Хаушка «Учение за храненето» изд. Виторио Клостер-
ман, Франкфурт/Майн.
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петата – така наречените прасемити – е изградила 
физическо тяло, което в себе си носи предпоставките 
за едно по-късно душевно развитие. В последвалата 
човешка история, която протича в седемстепенни 
ритми, петата степен е тази, която достига известно 
по-високо развитие и тогава става основа за развити-
ето на следната по-голяма епоха. (Виж схема 2.)

Цялото това развитие се разгръща върху един 
континент, който днес е покрит от Атлантическия 
океан и който винаги се е наричал Атлантида.

Дълго преди наближаващия потоп или леднико-
вия период, прасемитите – или още наречени индо-
германци – са били изведени към Изток от висши 
свещенослужители на Слънцето. Тук узнаваме 
имената Ману и Ной. Някои изследователи смя-
тат, че двамата са идентични; авторът обаче е на 
мнение, че Ману е предвождал изселването през 
северна Скандинавия където днес е Русия до об-
ластта на днешната пустиня Гоби, докато Ной по 
воден път е излязъл на сушата и се е отправил към 
планината Арарат в Предна Азия.

Развитието на човечеството в епохата, която 
наричаме атлантическа, когато е била постигната 
човешката форма, се осъществява в седем степени, 
които наричаме коренни раси.

Изследователите на праисторическото време 
на човечеството като Арлдт, Дакве, фон Глайх да-
ват сведения за това.16 

 16 Arldt: «Handbuch der Paläogeographie», Berlin 1919.
Daque: «Urwelt – Sage – Menschheit»; Verlag Oldenbourg, Mün-
chen – Berlin.
S. von Gleich: «Der Mensch der Eiszeit und Atlantis»; Waldorf-
Verlag, Stuttgart.
R. Steiner; «Unsere atlantischen Vorfahren», Berlin 1918.
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Развитие на Земята и на човека
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Един образ, който може да ни напомни за това 
време, е така нареченото четворно животно: орел, 
лъв, бик и ангел; това е реминисценция от прадрев-
ни времена, която и в гръцката епоха ни се разкрива 
като сфинкса, онова същество с тяло на бик, с лъв-
ски лапи, орлови крила и човешко лице.

Тук се виждат и четирите зодиакални знаци: 
Водолей (Ангел), Телец, Лъв и Скорпион (Орел). 
Зодиакалният знак, който днес означаваме като 
Скорпион, преди няколко столетия още е бил 
Орел, и човек може да почувства известна трагич-
ност в това, че мисловният полет на орела днес се 
е смалил до скорпиона – един символ на нашата 
ограничена познавателна сила. Ние чувстваме па-
дането на човечеството от епохите с величестве-
но духовно съзнание до абстракцията на нашето 
днешно мислене.

Когато човек пътува през села и стари градове, 
почти навсякъде среща гостилници, носещи име-
ната «Към златния лъв», «Към черния орел» «Към 
червения бик« или «Към белия ангел». Също и апте-
ките и дрогериите още предпочитат тези имена.

Човешките форми постепенно са произлезли 
от тези четири световни сили. Колко сериозно от-
ношение към това е имало в предишните периоди 
на човешкото развитие ни става ясно от четирите 
християнски документи – евангелията. На всеки 
евангелист като инспиратор е бил отреден един от 
тези зодиакални знаци. Така Матей носи като сим-
вол Ангела; Лука – Телеца; Марко е въодушевен от 
Лъва и Йоан – от мисловния полет на Орела.

През атлантската епоха Земята още не е била 
така твърда както днес. Огромни острови – почти 
континенти – са изчезнали и са изплували отново на 
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други места. Арлдт начертава карти за различните 
епохи, които днес могат да ни изпълнят с учудване; 
почти се получава един вид метеорология, един 
вид облакоподобно преобразяване в по-гъстите 
елементи.

Също и човекът в тази епоха е бил все още в 
развитие, бил е по-мек, все още не е притежавал 
кости. Оттам и намерените от онова време кости 
(неандерталците, или както още са били наричани 
останките на човекоподобните маймуни) в никакъв 
случай нямат човешки произход. Човекът дълго вре-
ме след това е задържал способността си за преоб-
разяване и метаморфоза на своето меко физическо 
тяло, докато животните по-бързо са застинали в 
твърдите форми на техния костен скелет.17 

Тук можем да проследим как включването 
на Аза чрез личностните сили действа в изграж-
дането на човека и изключва животинското. Хо-
рата се издигат от хоризонтала към вертикала. 
Те започват да произнасят гласни и да развиват 
глас и реч, както и да употребяват своите сетив-
ни органи.

Всички тези способности достигат кулмина-
цията си в петата коренна раса. Шестата коренна 
раса (прааркадците), чиито потомци след потопа 
се заселват в областта на Средиземно море – като 
финикийци, картагенци – и след това седмата ко-
ренна раса, прамонголите, които още продължават 
да се развиват, но по отношение на способността 
си за развитие са станали по-твърди, не така гъв-
кави, а сбити, завършени, в известна степен като 

 17 Popelbaum: «Tier und Mensch»; Verlag Geering, Basel 
1928.
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един завършек на атлантското развитие.
Индогерманите – най-способните за по-ната-

тъшно развитие от коренните раси – след потопа се 
заселват, както вече се каза, в областта на днешна-
та пустиня Гоби до Тибет. От там се инаугурира18  
(инспирира) културата на следатлантската епоха. В 
тази световна епоха не става повече въпрос за раз-
витие на тялото, а много повече за изграждането 
на душевните способности.

От люлката на човечеството – сърцето на Азия, 
в страната, която днес се нарича Индия, слизат вес-
тители на културата с техните народи. Там те раз-
гръщат една култура, която за днешните понятия 
е невъобразимо висока. Нейните душевни черти 
са почти от божествена природа. Хората тогава са 
се чувствали още приютени в божественото лоно. 
Те са чувствали физическата Земя с нейните при-
родни царства като илюзия, като Голямата майа, 
от която трябва да се избяга. Това, което днес се 
съдържа във Ведите и в Бхагавадгита, е само слабо 
отражение на онова, което още преди написването 
на тези документи е съществувало като прасвято 
човешко съзнание.

Следващата фаза, която се инаугурира в Цент-
рална Азия е персийската културна епоха. Тук пог-
леждаме назад към дейността на големия посветен 
Заратустра, който е учил народа си да проявява 
интерес към Земята. Той е учил как да се обработ-
ва Земята. Една легенда разказва за златната кама, 

 18 Инаугурира – от духовния свят се дават импулсите за 
развитието на човешките култури през определена епоха, като 
един определен народ има за задача да ги внесе и развие в зем-
ния живот. Бел.пр.
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която той е подарил на царя и с която е трябвало да 
се разоре Земята. Това е картина на божествените 
слънчеви сили, които човекът съзнателно провеж-
да към Земята – едно предчувствие за това, което 
в бъдеще в още по-голяма степен се очертава като 
задача, която човекът има да изпълни в светов-
ния космос. Зенд-Авеста, старият праперсийски 
документ може да се схване като праучебник на 
селското стопанство. Но колкото повече се засил-
ва интересът към Земята, толкова повече намалява 
контактът с божествения свят.

Следващата културна епоха, която се инаугу-
рира от вътрешността на високите планини в Азия, 
се среща с културните импулси на предшестващото 
южно предатлантско преселение; затова се появя-
ват различни нюанси на тази културна епоха в Еги-
пет, в Предна Азия – финикийци, евреи, шумери, 
халдейци, вавилонци и асирийци, – които въпреки 
различията имат нещо общо: Със своето съзнание 
хората са достигнали Земята. Някогашните гранди-
озни виждания в един божествено-духовен свят още 
повече са намалели и могат да се постигат само в 
мистерийните храмове, в обучението на единични 
свещенически и царски личности. Хората започ-
ват да вграждат в камък това, което посветените 
виждат. Така небесните мерки се пренасят в земни 
мерки; особено халдейците, египтяните и вавилон-
ците, създават земни мерки, които и до днес имат 
частична употреба.

Развитието на мисленето е посветено на след-
ващата културна епоха. Гръцките философи като 
Питагор, Платон, Сократ, Аристотел все още са 
здраво свързани с гръцките мистерии, но предиш-
ното ясновиждане в духовния свят сега постепен-
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но метаморфозира в човешката душа в понятийно 
мислене, един процес, който започва с Аристотел. 
Цялата тази епоха, която се простира до края на 
средновековието, на първо място служи за развити-
ето на индивидуалните сили на разума и за оформя-
нето на характера на отделния човек.

След това, както вече беше изложено в I глава, 
започва началото на развитието на съзнателната 
душа, която дава на човека едно особено – неза-
висимо от духовния свят – душевно съзнание във 
физическото тяло, но също и възможността отново 
да открие духовните закони. Чрез това отново мо-
гат да бъдат възобновени взаимовръзките между 
свободната индивидуалност с духовния свят.

Когато обхванем с поглед целия период от сле-
датлантското културно развитие, ние се откриваме 
в 5-та културна епоха; следват още две епохи.

С това душевно развитие следатлантската све-
товна епоха ще достигне до края си и ще премине 
в шестата световна епоха, в която тялото няма вече 
да се развива както през атлантската епоха, а също 
и душевният живот няма да се развива както през 
следатлантската епоха, сега ще се засилва развити-
ето на духа (преди това обаче трябва да преминат 
шестият и седмият културни периоди, бел. пр.).

В тази връзка вече беше описано как преди 
наближаващия потоп (съответно заледяването) 
при развитието на расите в Атлантида, към вът-
решността на Азия беше изведена петата коренна 
раса, която представлява кулминация в досегаш-
ното развитие, – където тялото е инструмент на 
душата с всичките му възможности за развитие 
през по-късната следатлантска епоха. 

Шестата и седмата коренни раси представляват 

4. Учение за лекарствените...
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едно отзвучаване на атлантското телесно развитие.
От петата коренна раса започва следатлантска-

та епоха на душевното развитие, протичаща в пос-
ледователните културни епохи през Пра-Персия, 
Пра-Индия, Египет и Гърция, достигайки до наша-
та днешна пета англо-германска културна епоха. 
Изглежда, че тази пета културна епоха представ-
лява кулминацията на душевното развитие, което 
ще бъде последвано от духовното развитие през 
шестата културна епоха.19  

Изненадващо и интересно е да се види как 
в съзнателната душа на преден план ясно излиза 
активността на Аза. Докато в предишните култур-
ни епохи чак до късното гръко-римско време се е 
възприемало едно божествено ръководство, сега за 
първи път по-нататъшното човешко развитие тряб-
ва да се поеме от самите хора. Изглежда, като че ли 
продължаването на цялото сътворение от сега на-
татък ще бъде извършвано от хората. Човекът вече 
е не само творение, а занапред е призван да стане 
сътворец. Това обаче той не може да извърши, ако 
потъва в абстрактността на модерните природни 
науки, а само тогава, когато изведе своите природо-
научни познания в сферата на творчеството, както 
вече видяхме в първа и втора глава при Кеплер, 
Парацелз, Гьоте и други просветени личности от 
епохата на естествените науки.

 19 Разграничаването на развитието в планети (Старият 
Сатурн, Старото Слънце, Старата Луна, Земята,  и следващите 
бъдещи прераждания на Земята, в раси (световни епохи) и култур-
ни периоди (епохи) подробно е описано в книгата на Р. Щайнер 
«Въведение в Тайната наука», в лекциите му за «Евангелието на 
Йоан» и в много други, – издадени от Издателство «Даскалов», 
Стара Загора. Бел.пр.
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Ние можем да видим как развитието най-нап-
ред е вървяло от Изток към Запад. Това трае до-
тогава, докато се достигне кулминацията; тогава 
развитието се обръща и започва да се движи от 
Запад към Изток. Когато географски проследим 
този факт, ще видим да се простира една спирала 
върху земната планета. Ние виждаме как, повтаряй-
ки предишни планетни състояния, първата коренна 
раса на Атлантида пристъпва в една област, която 
днес лежи между Африка и Индийски архипелаг. 
Следва втората коренна раса, която се развива в ед-
на област между днешна Африка и Америка. После 

Êóëòóðíè ïåðèîäè

1. äðåâíîèíäèéñêè
2. äðåâíîïåðñèéñêè
3. åãèïåòñêî-õàëäåéñêè
4. ãðúöêî-ëàòèíñêè
5. àíãëî-ãåðìàíñêè
6.(ðóñêè)
7.(àìåðèêàíñêè)

Êîðåííè ðàñè

1. Ðìîàõàëñ
2. Òëàâàòëè
3. Òîëòåêè
4. Ïðàòóðàíöè
5. Ïðàñåìèòè
6. Ïðààêàäöè
7. Ìîíãîëè

Схема 3
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идват третата, четвъртата и петата коренна раса и 
тогава расовото развитие сменя посоката си към 
Изток. С петата коренна раса обаче, която избягва 
потопа и достига Азия, започва новата следатлант-
ска световна епоха с културните епохи на Индия, 
Персия, Египет, Гърция и тогава англо-германската 
културна епоха се обръща отново към Изток. (Виж 
схема 3.)

Една такава спирала се извършва за една плато-
ническа световна година от 25920 земни години. В 
това също се вижда, че зодиакалният кръг участва 
в цялото развитие. 

Нашето настоящо развитие на съзнателната 
душа се извършва под знака на Рибите, гръко-
римската епоха беше под знака на Овена; пред-
шестващата египетска епоха – под знака на Теле-
ца, предишната персийска културна епоха – под 
знака на Близнаци, докато изминалата индийска 
културна епоха е била под знака на Рака. Значи 
през времето на цяла една културна епоха пролет-
ната точка на изгряването на Слънцето се намира 
пред един от зодиакалните знаци, а през целия 
зодиакален кръг20  тя странства в продължение на 
25920 земни години.

Цялото това космически ръководено развитие 
носим в себе си като ритъма на нашето дишане и 
на пулса. Здравият човек извършва 18 вдишвания 
и издишвания в минута, за 24 часа това са 25920 
дихателни движения, същото число години, от ко-
ито се нуждае Слънцето, за да премине със своята 
пролетна точка на изгряване през целия зодиакален 
кръг. Нормалната възраст за един човек е средно 72 

 20 Р. Хаушка «Учение за субстанциите» стр. 73.
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години, това са 25920 дни, отново виждаме същото 
число, което е характерно за Слънцето в платони-
ческата световна година 

Не би ли трябвало такива факти да свидетелс-
тват за божествения произход на човека?

V
РАЖДАНЕ, СМЪРТ И ПРЕРАЖДАНЕ

Ритъмът от будност и сън представя пред очите ни 
едно състояние на съзнанието, което би трябвало 
да ни предизвика към размисъл. Защо се появява 
тази смяна на съзнанието?

Според това, което беше описано досега, това 
съзнание се получава защото човекът през нощта 
напуска своето физическо тяло. Неговите висши 
човешки същности – душата и духът – по време на 
съня се намират извън неговото физическо тяло. 
Физическото тяло заедно с жизнените сили, които 
– понеже също образуват една организация – още 
в «Учение за храненето» обозначихме като жизне-
но тяло, по време на спането, осиротели остават в 
леглото. Физическото тяло и етерното тяло изгуб-
ват способностите си, които проявяват в дневното 
съзнание. Когато прекъсваме всяка вечер дневната 
си работа поради тази смяна на съзнанието, ние 
правим интересни наблюдения. Да приемем, че ве-
черта преди да заспим, започваме да пишем едно 
писмо, умората ни надмогва и ние лягаме да спим; 
когато се събудим, отново си спомняме за писмото 
и го продължаваме. Всичко, което сме правили пре-
дишния ден, се продължава през следващите дни; 
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така да се каже, нашите дела от вчера ние намираме 
днес като наша съдба. Много опитности, също и 
естественонаучни познания ни показват, че светът 
е устроен така, че малките ритми са отражения на 
по-големите ритми. Така ритъмът от заспиване и 
събуждане е едно отражение на големия ритъм от 
смърт и прераждане. Също и той е отражение на 
един още по-голям ритъм от заспиване и събуждане 
– ритъма на планетарните превъплъщения на Земя-
та, съответно на пра-Адам, който започва от сатур-
новото развитие, минава през слънчевото развитие, 
през лунното развитие и стига до земното развитие. 
Също и между тези състояния винаги протича един 
световен сън – както вече беше описано.

Така през всяка будност и всеки сън протича 
една непрекъсната, изпълнена със смисъл линия 
на развитие. В този смисъл ние намираме делата 
от предишния ни земен живот като съдба, която в 
сегашния ни живот ни пресреща. Разликата между 
спането и смъртта е тази, че при смъртта и жизне-
ното тяло напуска физическото тяло. Великите ду-
хове между нашите поети и мислители през всички 
времена са знаели това, те често са го изразявали 
както Хердер, Лесинг, Гьоте и Шилер; най-настой-
чиво от всички обаче австрийският поет Петер Ро-
зегер. В книгата си «Моето небесно царство» той 
казва следното:

«Първият ден! Първият ден на едно ново 
съществуване. “Възкръсване на плътта” казва ре-
лигията. “Преобразуване на субстанцията” казват 
естествоизпитателите. Когато на есен падат листа-
та, човек иска да тълкува това като пример за нет-
райността. Един лош пример, понеже след няколко 
месеца на дървото ще израснат нови листа и ще има 
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една нова пролет, която ще е същата като предишни-
те. И след сто пролети и есени най-после дървото 
ще падне, но от неговите прогнили клони нагоре 
ще пораснат млади стволове и ще посрещнат нова-
та поредица от пролети. И човекът, станал баща, 
завършва  в гроба, но възкръсва отново като дете.

Може да се каже, че всичко е подчинено на 
смъртта, – но също и че всичко е определено да 
живее. Та ние ежедневно виждаме толкова много 
да умират и толкова много да се раждат. И когато 
някога земният глобус остарее и стане безсилен, то 
той само малко ще почине, и в космоса ще намери 
нова сила и нови вещества за едно ново съществу-
ване. Възкресението и повторното оживяване на 
субстанцията не може да се отрече от никой. Аз 
обаче смело вярвам във възкресението на индивиду-
алността. Било, че бащата живее в синовете, било, 
че привидно умиращата личност чрез друга тайна 
намира своето съзнание – аз вярвам, че това съзна-
ние на Аза, може би може да бъде прекъснато, но 
че то е неразрушимо. 

И макар и Азът да познава само своето насто-
яще, и да не може да си припомни изминалите, то 
вярвам, че от един «живот» в друг продължават да 
съществуват причини и следствия, които подържат 
Азовото съзнание и го определят. И сигурно е така, 
че личността усеща и носи последствията от един 
предишен в един следващ живот. Ако един човек 
се усъвършенства през този живот, той пристъпва 
като един по-съвършен човек в един следващ жи-
вот, унижи ли се той тук, то и там по низш начин 
ще бъде отново роден. Тази вяра сигурно действа 
много негативно на низшите създания, но по един 
чудесен начин е утешителна за този, който се стре-
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ми да стане по-чист и по-добър, понеже той се 
отправя към един по-пълноценен живот – той се 
приближава към Бога. И по този път към Бога – по 
пътя на страданията, по пътя на победата – живата, 
цъфтяща и творяща природа му поръсва безброй 
рози. И един вечен живот – ура!

Но приятелю, чувам да ми казват, помисли за 
вечния евреин. Цялото проклятие на човечеството 
е въплътено в човека, който не може да умре!

Да не може да умре, през заблудения си земен 
живот да трябва да влачи ужасната верига от безк-
райни лоши спомени в умореното си тяло и да не 
може да умре, това естествено би било проклятие. 
Но да можеш да умреш и отново да възкръснеш, да 
можеш да бъдеш спасен чрез смъртта от преминали 
епохи и с всеки млад живот да се издигаш, да ста-
неш блажен. Това е нашата божествена съдба!

А ти , братко мой, си толкова уморен и искаш 
вечно да спиш и да не знаеш нищо за безсмърти-
ето! Виж, това не би трябвало да искаш. Положи 
тялото си само и почини, тогава отново ще имаш 
смелост за един нов полет. Аз виждам, че скоро ид-
ва свободната вечер и утре под блестящото слънце 
идва нов ден, и един нов човек с младо, жадно за 
щастие сърце.

Ти казваш, че не можеш да си представиш, че 
ще съществуваш. Аз не мога и да си помисля, че 
ти няма да съществуваш. Понеже ти си. Ти си, и 
това е доказателството, че си бил и ще бъдеш. Би 
било толкова глупаво да мислиш, че между едно 
вечно минало и едно вечно бъдеще само днес би 
следвало за малко да възкръснеш, несъществувал в 
миналото, несъществуващ в бъдещето – само сега 
– за няколко години? Е, – и защо?
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От морето на вечността изведнъж да изплу-
ваш само за един момент, да лапнеш няколко 
мухи и никакви по-нататъшни задачи и цели – та 
тогава, разбира се, всеки може в бързината на 
този съвсем случаен живот да прави глупости и 
тогава без отговорност да изчезне завинаги. Една 
нахална игра със себе си и с другите за всичко и 
нищо; би могъл да се перчиш колкото искаш, или 
да рушиш, все по-ужасно, все по-позиращо. Това 
обаче не е така. Убие ли се, човек отново оживява, 
и колкото по-порочно живее, толкова в по-голяма 
мизерия ще затъне в бъдеще.

Поправи се, защото ти ще бъдеш. Ти не можеш 
да избягаш и смъртта, в която искаш да скриеш твоя 
лош Адам, е само скривалище за късо време; съв-
сем скоро тя отново те изблъсква навън, и отново ти 
връща твоята задача, – да станеш божествено велик. 
Ти не можеш да избегнеш. И дълго ще страдаш, 
докато достигнеш до познанието и тогава толкова 
дълго ще се стремиш докато го постигнеш...

Дете човешко, ти тайнствено безсмъртно 
същество! Не забравяй, че също и всички други 
креатури танцуват с теб – ако и по друг начин. 
Каквото и да разрушиш с ръката си, да стъпчеш 
с краката си, да унищожиш с изпълнено с омраза 
сърце, вярвай, че смъртта не е лишаване на тялото 
от душата, а много повече лишаване на душата от 
тялото. Вярвай на откровението, че творенията са 
безсмъртни. Бъди приятел с животните, които също 
като теб трябва да се издигнат нагоре. Макар и днес 
да стоят по низко от теб, внимавай, да не би диви-
ят удар с камшика, с който налагаш търпеливия си 
кон, да те смъкне още по-долу от животното! Запоз-
най се със същността на широкия свят, защото ти 
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отново и отново ще го срещаш по време на твоите 
полети през вечността, и винаги все по-близко ще 
се срещате, всички ние ще се доближаваме, докато 
крайното съвършенство не ни съедини в едно един-
ствено блажено същество. Кой е този, който не би 
плакал от радост в това съзнание!»

От такива мисли на всеки може да стане ясно, 
че ние всички сме преживяли на собствен гръб цели-
те тези събития на развитието, които бяха описани 
в предните глави.

Когато погледнем развитието от гледната точка 
на това съзнание, виждаме как – от времето на ясно-
виждащото духовно съизживяване на творческите 
сили – това съзнание постепенно се затъмнява в 
хода на душевното развитие и пропада в една тъмна 
епоха, където ние загубваме спомена за нашия бо-
жествен произход, не знаем повече нищо за него.

В тази тъмна епоха се появява едно божествено 
същество, което във всички религии се посочва като 
Христос. Това същество на Земята умря на кръста 
и с това се свърза с нея и с нейното обкръжение. 
Няма значение, дали някой вярва в Христос или 
не вярва, този факт е едно обективно събитие и от 
този момент нататък човечеството е в състояние 
отново да се издигне от мрака нагоре към светли-
ната. Също и природонаучното време, което още 
не си е взело бележка за този факт, в хода на прог-
ресивното развитие ще трябва да бъде понесено 
от Христовата сила, породена в човешките души. 
Това, което в първите глави на тази книга се каза за 
Кеплер, Парацелз, Гьоте и Новалис, е във взаимна 
връзка с християнизирането на естественонаучно-
то познание. Рудолф Щайнер описва тези факти в 
грандиозните лекции от циклите за евангелията;21  
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този, който се интересува за това, може да се ос-
ведоми там с подробности. Тук се споменава само 
дотолкова, доколкото е необходимо за разбирането 
на същността на лекарствата.

Когато вземем под внимание смъртта на чове-
ка, виждаме как един човек отхвърля своето физи-
ческо тяло и го предава на елементите; неговото 
жизнено тяло обаче остава свързано с душата и 
духа още няколко дни, и след това се разтваря в 
общия световен етер. Това обикновено трае около 
три дни, през което време жизненото съдържание 
на изминалия живот застава пред мъртвия като ед-
на панорама. Много хора, които са оживели след 
клинична смърт, разказват за такива преживявания. 
Човек сериозно трябва да приеме, че всички дела 
остават отпечатани в световния етер и представля-
ват един вид хроника, от която може да чете и без 
някакви документи да узнава действията на умре-
лия този, който има способността за това.

Душата на човека се изкачва към един вид 
очистване, което трае колкото една трета от из-
миналия земен живот. Душата преживява тогава 
всички подробности от преминалия си живот като 
в негатив, например: Това, което човек е направил 
на един друг човек, сега се изживява като собстве-
но страдание или радост. Така се обективира всяка 
отделна постъпка върху самия човек. Протичането 
на събитията става в обратен ред – от момента на 
смъртта към раждането. Този период от следсмър-
тния живот при известни обстоятелства е много 

 21 Р. Щайнер: «Евангелието на Лука», «Евангелието на 
Матей», «Евангелието на Марко», «Евангелието на Йоан», «Ду-
ховното ръководство на хората и на човечеството» издадени на 
български от Издателство «Даскалов».
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болезнен за душата и представлява това, което в 
църковната терминология се нарича камалока, чис-
тилището, очистителният огън.

След изтичането на това време душата с духа 
поема пътя през звездните светове. Там тя е дру-
гар на боговете и взима сили за следващия земен 
живот. Душата слиза с нови импулси в един земен 
живот – не само импулси за да поправи грешките 
си, – но също и импулси за по-нататъшно развитие 
през един бъдещ земен живот.

Интервалът между смъртта и едно ново раж-
дане нормално трае 700 до 800 години. С това по-
нятието съвременници значително се разширява. 
Така да се каже, това са вълни от съвременници, 
които винаги отново се срещат, особено онези хора, 
с които човек е бил свързан в предишен живот, се 
появяват в нов жизнен кръг. Намеренията от живота 
преди раждането водят също и до това, че когато 
една душа отново търси връзката със Земята, тя си 
избира родителите. Изборът на родителите е във 
връзка с импулсите и намеренията на индивиду-
алността, която се подготвя за раждането, понеже 
душата си търси едно подходящо тяло от наследс-
твената линия като неин инструмент.

Това, което пречи на намеренията на душата 
поради наследените качества, се изхвърля чрез така 
наречените детски болести. Оттам следва, че детс-
ките болести са благословия за душата на детето.

Когато разгледаме процеса, виждаме как в ед-
но физическо тяло се събират много неща. Вечното 
Аз-ядро на един човек, което носи континуитета 
(непрекъснатостта) от живот на живот; то е отх-
върлило физическото тяло при последната смърт, 
тогава жизненото тяло се е разтворило в обкръже-
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нието на Земята, след което душата се е прочистила 
в чистилището и сега при звездното пътуване, се 
приемат божествените импулси в Аза.

При слизането му този Аз отново се обвива с 
една душевна дреха и в сферата на Земята се обвива 
също и с жизнените сили, с които изгражда ново 
жизнено тяло, а чрез зачатието се свързва с едно 
физическо тяло. (Виж схема 5.)

Колкото повече един човек напредва в своето 
развитие и тук в земния живот преобразява своята 
душа, толкова при преминаването му през сфера-
та на пречистването от него се запазва по-голяма 
част, която става съставна част на неговата инди-
видуалност. Азът също така може да проникне, да 
превземе и жизненото тяло – чрез облагородяването 
на привичките, – така че значителни части от това 
жизнено тяло постепенно престават да се разтварят 
в етерния свят и също стават съставна част на инди-
видуалността. Така също и физическото тяло – това 
значи неговата духовна структура – може да стане 
съставна част на вечната индивидуалност поради 
това, че по време на земния живот божествените 
импулси дотолкова са могли да бъдат осъществени 
чрез Аза, че физическото тяло постепенно се е пре-
образило. Такива бъдещи възможности на развитие 
днес могат да се срещнат само при много високо 
напреднали личности.22 

Доколкото Азът работи върху преобразяването 
на телата си, той ще бъде в състояние да преобрази 
и природата. В трета глава говорихме за съществата 
на природата като елементарни същества – гномо-

 22 Рудолф Щайнер «Въведение в тайната наука» превод на 
български Издателство «Даскалов».
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ве, ундини, елфи и огнени духове. Тези същества 
очакват да бъдат освободени, спасени от човека в 
хода на развитието в такава степен, в каквато той 
самият се издигне, в качеството си на едно творчес-
ко същество. Елементарните същества знаят много 
повече и могат много повече от човека днес; те 
живеят още в ритмите на сътворението от премина-
лите епохи и поради това могат да бъдат учители 
на човека, когато той се обърне към тях.

Развитието на днешната Земя се разделя на 
два периода, които се маркират от Мистерията на 
Голгота. До появата на Христос Земята вървеше 
към все по-силно втвърдяване; не само човешкото 
тяло, но и природните неща ставаха все по-гъсти 
и втвърдени. Този период от земното развитие Ру-
долф Щайнер обозначава като марсовата половина 
на земната епоха. От Христовото събитие насам 
развитието поема обратния път; способните още 
за промяна природни същества, както и човекът 
тръгват към едно одухотворяване. Тази втора част 
от земното развитие се означава като меркуриева 
епоха и когато Земята достигне до края на своето 
развитие, тя ще премине в едно състояние на сън и 
на следващата световна сутрин отново ще се събуди 
с нови способности, като този процес се повтаря 
общо седем пъти.

Този седмотворен ритъм на планетното същес-
твуване от състоянието Сатурн към Слънцето, към 
Луната, към Марс/Меркурий, към Юпитер и Венера 
се среща и при дните на седмицата; събота е ден на 
Сатурн, неделя на Слънцето, понеделник на Луната, 
вторник на Марс, сряда на Меркурий, четвъртък на 
Юпитер и петък на Венера, като дните четвъртък 
и петък отразяват бъдещи планетни състояния на 



64 655. Учение за лекарствените...

Земята.23  Настоящите задачи на елементарните съ-
щества започват с лунното развитие. Изпълнението 
им обаче привършва с меркуриевия период на зем-
ното развитие, понеже тогава човекът ще е толкова 
напреднал, че ще може да освободи елементарния 
свят. Затова известната приказка за «Напръстниче-
то» представя една хубава картина; тук искам да я 
разкажа в нейната първична форма:

«В едно ирландско село живееше един малък 
гърбав човек, който така беше обезобразен чрез 
своята гърбица, че хората му се подиграваха и го 
наричаха «Напръстничето». Той обаче имаше чис-
то сърце и беше добър и миролюбив, а също беше 
сръчен в ръцете и плетеше кошници. Своите кош-
ници занасяше в близкия град, за да си купи хляб 
с парите от продажбата им. Веднъж той закъсня 
по пътя, а градът още беше много далече. Започна 
да се стъмва и той полегна в подножието на един 
хълм, който народът наричаше «Хълмът на елфите» 
и тъкмо да заспи, чу прекрасна музика. Изглежда-
ше, че най-чудесните инструменти и гласове се бяха 
събрали в един неземен хор и думите на песните 
все по-ясно се чуваха. Текстът обаче гласеше: по-
неделник-вторник, понеделник-вторник и така пе-
енето и музиката се повтаряха във вечен чудноват 
ритъм. Тогава Напръстничето почувства смелост в 
сърцето си и понеже беше също и много музикален, 
когато хорът отново изпя вторник, той се включи 
в мелодията с думичката сряда. Изведнъж той се 
почувства обиколен от неописуем възторг и беше 
понесен нагоре към една, изпълнена със светлина, 
прекрасна кристална зала. Тук цялата нощ му беше 

 23 Виж бележка 11.
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възложено като капелмайстор да ръководи пеещия 
хор, който произнасяше думите: понеделник-втор-
ник-сряда.

Когато на следващата сутрин Напръстничето 
се събуди, предпазливо докосна гърба си и що да 
види, гърбицата му беше изчезнала! Като красив 
и здрав младеж той скочи на краката си и тръгна 
към града и оттогава всичко, което започваше, му 
се удаваше.»

По нататък приказката разказва как брат му, 
изпълнен със завист заради щастието и хубостта 
на Напръстничето, не му давал мира, докато не 
научил тайната. Той също полегнал до хълма на 
елфите и скоро чул песента на елфите: понедел-
ник-вторник-сряда и нетърпеливо се провикнал: 
четвъртък-петък. И той веднага се почувствал обг-
раден от елементарните същества, които обаче из-
пълнени с гняв му се отплатили за нарушаването 
на пеенето им. На сутринта се събудил с братовата 
си гърбица на плещите.

Така приказката в една мъдра картина предста-
вя как изпълненото с такт включване на човешкото 
познание в процесите на природата означава спа-
сение за елементарните същества и как ненавремен-
ното вмъкване на едно бъдещо състояние предизвик-
ва вмешателството на възпрепятстващите сили.

Отношението, което човекът постепенно тряб-
ва да придобие спрямо елементарните същества е 
от голямо значение за напредъка на развитието на 
Земята и човека. Така приказката за шивача и джу-
джетата показва начина, по който човекът може да 
се намеси в развитието, като го поощрява или му 
пречи. Приказката има две версии. Едната версия 
описва, как шивачът прекъсва работата си вечерта 
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и за негова голяма изненада сутринта в неговата 
работилница намира готовите дрехи правилно 
довършени и изгладени. Чудото го изненадва и 
двамата с жена си, изпълнени с любопитство поис-
кали да узнаят какво се случва през нощта. Тайно 
погледнали през ключалката на вратата и видели 
смешни малки същества да кроят, шият и гладят. 
Те много се зарадвали на работата на мъничкия на-
род. Благодарност се породила в сърцето на жената 
и тя започнала да мисли, как да достави радост на 
малките същества. Тя забелязала че мъничетата 
особено се радвали на цветовете и решила да им 
ушие малки шарени дрешки. Една вечер вместо 
започнатата работа тя ги положила на масата и по 
столовете и видяла как джуджетата много се зарад-
вали на шарените облекла. Те си тръгнали скачайки 
от радост и повече не се завърнали. Но оттогава 
на шивача и на неговата жена всяка работа им се 
удавала и носела щастие.

Другата версия на приказката разказва, че 
жената на шивача се пръскала от любопитство и 
имала лошо сърце, тя разсипала грах по пода на 
работилницата, за да си направи шега и когато 
джуджетата дошли, подхлъзвали се и падали едно 
върху друго, а жената на шивача се превивала от 
смях. От тази нощ нататък джуджетата повече не 
се появили. Шивачът обаче и неговата жена занап-
ред били преследвани от нещастия, каквото и да 
предприемат.

С тези примери се вижда, – когато се приемат 
сериозно, – че в близко бъдеще много ще зависи, 
какво отношение ще има човекът към елементарни-
те духове, дали той с обич се грижи за тях, или с 
неуважение ги подиграва. Любовта към природата 
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– това ще рече към духа в природата – било при ка-
мъните, растенията или животните, ще ни покаже 
пътищата за опознаване на духовните основи на 
природата; към това принадлежи и опознаването 
на елементарните същества. Няма да е все едно 
в бъдеще, дали човекът с обич или без всякакъв 
интерес обработва взетия от природата материал, 
с който той работи в своята професия.

Не става въпрос както преди, в старите вре-
мена да се виждат елементарните същества, а във 
всички същества и вещества да се търсят духовните 
основи на природата. Става въпрос повече за отно-
шението към природата. Когато с безчувствения си 
интелект човекът търси само своята полза, сам ще 
си сложи камъни по пътя и ще работи не за прог-
реса, а за падението на сътворението.

VI
ТЯЛОТО КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ДУШАТА

От столетия насам човечеството се опитва да 
разбере взаимовръзките между тялото, душата и 
духа. Загадката на човешкото същество занимава-
ше най-изтъкнатите духове от всички времена, но 
около този въпрос никога не се е простирала такава 
тъмнина както днес. 

Наложилото се рационално мислене загуби 
реалността; човекът се стреми към опростяване 
на нещата. Така се стигна до там още в девети век 
след Христос при религиозните борби относно 
трихотомията (човешкото триединство), – за която 
така горещо се спореше, понеже спиритуалното раз-
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биране вече е било загубено – духът да бъде, така 
да се каже, отречен. На осмия вселенски събор в 
Константинопол през 869 година от н.е. се устано-
ви църковната догма, че човекът притежава тяло 
и душа, като душата има някои духовни качества. 
Днес обаче се съмняват вече и в съществуването 
на душата и се е установила догмата на науката, че 
душевните качества са функции на тялото.

В това затъмнение на нашата епоха се появяват 
грандиозните разкрития на Рудолф Щайнер в духов-
но-научната област, които поставиха проблема за 
тялото, душата и духа върху съвсем нови основи. 
Нека бъде позволен следващият опит накратко да 
се събуди разбиране за това. Много неща ще трябва 
да останат афористично изложени, затова казано-
то нека се приеме като указание и събуждане на 
интереса.

В «Учението за субстанциите» вече беше нап-
равен опит да се представи възникването на света 
от един космос на живота. Други подробности бяха 
обяснени в трета глава от тази книга: Преди да е за-
почнало съществуването на материята, е съществу-
вал живот; живот, като резултат от един предишен 
душевно-духовен космос – Пра-пра-Адам.

Този космически живот днес се проявява в ин-
дивидуалните форми на земните живи същества, в 
най-чист вид това се изразява в растението. То още 
не е надарено с по-висшите качества на животното 
и човека; то обаче е изразител на живота на Земята. 
В покълването и в растежа, в цъфтежа и плодовете, 
животът проявява своята земна форма и отново я 
оставя да се разруши, когато през есента се завър-
не в царството на същностите (праобразите – или 
на майките според Гьоте). Земните субстанции, ко-
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ито в голяма част се създават от самото растение 
за собственото му изграждане, се разпадат тогава, 
когато силовото тяло на съществото (растението) 
напусне проявлението. Това силово тяло можем да 
наречем жизнено тяло или етерно тяло, позовавай-
ки се на Рудолф Щайнер. Едно такова жизнено тяло 
имат всички земни живи същества – растенията, 
животните и човек. То издига физическото тяло в 
потока на живота, то подържа функциите на живо-
та и когато се отдръпне назад, настъпва смъртта. 
Безжизненото физическо тяло се разпада и става 
на земен прах. Проникнатото от живот физическо 
тяло гърците наричаха «сома».

При животното се появява нещо допълнител-
но. Развитието, започващо от яйчния зародиш, 
протича така, че най-напред по изцяло вегетати-
вен начин, чрез делене на клетката се поражда 
една купчина от клетки (морула), в която по-къс-
но клетките се подреждат сферично (бластула); 
след това обаче започва нещо ново в сравнение 
с растителното развитие. Бластулата се загръща, 
първо придобива чашковидна форма, след това 
постепенно се оформя до една обвивка, която раз-
деля пространството на вътре и вън (гаструла). 
Животинското развитие следва растителното до 
образуването на гаструлата, – едва тя, по отноше-
ние на растителното развитие, е нещо напълно но-
во и тя се обозначава като първоначалната форма 
на всички многоклетъчни животни.

Докато чрез космическото извайване, чрез 
ритмичното действие на околния звезден свят 
растението праволинейно достига до физическото 
си проявление, при образуването на животното е 
налице един импулс, който загражда от външния 
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космос един анклав и в този анклав (тук обособе-
на самостоятелна територия) започва собствено 
вътрешно развитие на органите. Вътрешният за-
родишен слой (ентодерма) е праформата, от която 
се развиват всички вътрешни органи. От външния 
клетъчен слой (ектодерма) се развиват зародишите 
на сетивата и на нервната система. Този факт на 
равнището на телесния живот е същото, което се 
изявява на душевното равнище, като двете полярни 
възможности на нашето вътрешно душевно прост-
ранство. Чрез сетивните впечатления то е свързано 
с външния свят; чрез двигателната система може 
да действа във външния свят.

В това развитие различаваме следите на още 
едно силово тяло, което не само – както растението, 
което с цялото си същество, трябва да бъде носител 
на живота, – изгражда формите и субстанциите, чер-
пейки от живото космическо обкръжение, но и пре-
образува тялото, като става носител на собствени 
движения и усещания. Усещанията в този смисъл са 
движение на душевния живот, душевни движения. 
Рудолф Щайнер нарича това силово тяло душевно 
тяло или астрално тяло (от астра – звезда).

Значи не е достатъчно космическите съзидател-
ни импулси да въздействат само отвън както при 
растението, а трябва цялото устройство да стане 
вътрешно, за да може животното, като общо формо-
образувание, да извършва независими от външния 
космос свободни движения. Така животното приема 
в себе си и обособява една част от изграждащите 
импулси на звездния космос – оттам и името астрал-
но тяло – и изгражда вътрешна система от органи 
като сърце, бъбреци, черен дроб и бял дроб. Това, 
което растението образува като вещества, подлежи 
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на директното лъчение на космическите изгражда-
щи сили, които са свързани с външната светлина. 
Животинската субстанция обаче, чието изгражда-
не става във вътрешността на организма, получава 
своите изграждащи импулси от оградените в едно 
вътрешно пространство космически сили. Самите 
вътрешни органи не са нищо друго, освен предс-
тавители, заместници на външно земни процеси и 
сили; те са силови центрове на универсума, който 
е станал вътрешен. Изследователи като Парацелз 
още в старите времена насочиха вниманието към 
това.

Този вътрешен индивидуализиран звезден кос-
мос, който нарекохме душевно тяло или астрално 
тяло, при животното – също и при висшите живот-
ни – е налице само в своята първична форма. Като 
следствие на това, животното е способно само на 
най-простите душевни прояви като собствено дви-
жение и усещания (рефлекси). Човешката душа 
обаче дължи своето развитие на един още по-висш 
принцип, именно на силата на личността, «Азът». 
Това, което гърците наричаха «психея» е една ду-
шевна метаморфоза, която е надхвърлила животин-
ската душа чрез развитието на азовия принцип.

Със своя Аз обаче човекът е свързан с вечност-
та; той е дух в своя Аз. Както слънцето в макрокос-
моса е определящо порядъка централно същество, 
така и човешкият Аз може да се счита като духовно 
слънце, като носител на преценяващия и решаващ 
разум в микрокосмоса-човек.

И от друга страна този Аз решително участва 
в изграждането и преобразяването на тялото до 
човешката му форма. За да може тялото да стане 
носител на Аза, топлината на кръвта трябва да е 
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37 градуса по Целзий, да е поставено в изправена 
вертикална стойка и ритъмът на дишането и на 
пулса му да е регулиран според космическите за-
кономерности (здравият човек извършва толкова 
вдишвания и издишвания на ден, колкото години е 
една платонова световна година: 25920). Така Азът 
изгражда тялото, а също и душата. Човешките ду-
шевни способности – мислене, чувстване и воля 
могат да се развиват; те си изграждат в тялото сво-
ите физиологични основи.24 

Едно основно заблуждение на днешната психо-
логия и физиология е да се мисли, че всичките три 
споменати душевни способности в тялото се дъл-
жат на нервната система. В случай, че признаем 
духа и душата като самостоятелни реалности, мо-
жем да си представим отношението на духовно-ду-
шевното към тялото само като онези две същности, 
които като творчески принцип се противопоставят 
на носещото живот тяло и така го преобразуват, 
че то да може да стане техен инструмент. Оттам 
тези висши принципи изграждат точно определени 
телесни функции, върху които, разбира се след то-
ва, те се опират, когато искат да се манифестират 
в тялото.

Още Гьоте насочва вниманието към такива 
изграждащи импулси, когато казва: «Ако очите ни 
слънчеви не бяха, биха ли някога слънцето съзре-
ли? Ако в нас не бе божествената сила, щеше ли 
възторг да ни окрили?» Като една част божествена 
сила можем да се обърнем към Аза и към проник-
натата от Аза душа.

Азът изгражда в душата мисленето, чувстване-

 24 Р. Щайнер «За загадките на душата» Берлин 1917.
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то и волята. Тези способности обаче телесно дейс-
тват върху съвсем различни телесни основи; само 
мисленето се опира на нервната система, чиито 
по-висши форми самото то е изградило в хода на 
преминалите периоди на развитието. Особено пред-
ният мозък е това, което служи като инструмент за 
разбиране на най-висшите понятия. Но ние бихме 
останали безчувствени, ако към нервния живот не 
се присъединяваха ритмите на дишането и на кръ-
вообращението; върху тези крила – ако може така 
да се изразим – ние носим чувствата си през света. 
Дишането и присъединяващият се към него ритъм 
на организма са интимно свързани с чувствата. Как 
само голямата радост или въодушевлението накар-
ват дишането да се ускори и пулсът да забърза и 
как те се смразяват и застиват от голяма уплаха 
или от тъгата!

Волята ни обаче се корени в химическите 
процеси на веществообмяната. Това е най-непро-
ницаемата област на душевния ни живот, който в 
нашето съзнание изживяваме само в състояние на 
сън. Нашите чувства достигаме също само полу-
съзнателно, сънуващо; напълно будни сме само в 
нашето мислене. Пълно заблуждение е да вярваме, 
че ние можем да искаме, да желаем нещата чрез 
своите нерви. «Намерението», което предхожда 
една постъпка е една представа в областта на мис-
ловната дейност и към нея се ориентира волята, но 
способността да осъществим намерението в дело е 
скрита в тъмната област на веществообмяната. Ще 
доведе до много далеч, ако се занимаем с подроб-
ностите, но в това отношение има трудове, които 
обясняват, защо според духовно-научно ориентира-
ната медицина така наречените «моторни нерви» 
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не следва да се третират по-различно от другите 
нерви, те би трябвало да се третират като възпри-
емащи органи, а не като причина за волята. Те в 
действителност служат само затова, да възприемат 
процесите на веществообмяната, която лежи в ос-
новата на волята.

В книгата «За загадките на душата», в ко-
ято Рудолф Щайнер след тридесетгодишно за-
дълбочено изследване открито оповести тези 
съотношения, се описва как оформената от духа 
човешка душа си изгражда физиологичните осно-
ви на мисленето в нервно-сетивната система, на 
чувстването в ритмичната система и на волята 
в двигателно-веществообменната система. Това 
е фундаментът на възгледа за тричленността на 
човешкия организъм.

В посока към духа – чрез съзнателна работа 
върху себе си – душата може да постигне преобра-
зяването на мисленето, чувстването и волята във 
висшите способности на имагинацията, инспираци-
ята и интуицията.25  Така погледнато, имагинацията 
се проявява като извисено мислене, инспирацията 
като извисено чувстване и интуицията като извисе-
на воля. Това са способности, които някои големи 
индивидуалности показват в хода на човешкото 
развитие, които обаче в бъдеще ще могат да ста-
нат общо човешко достояние. Тази сфера на духа 
гърците нарекоха: «пневма».

С долната картина може би ще може да се 
онагледи това разделение (схема 6). Напълно буд-
ният човек днес притежава следните компоненти 
на същността си:

 25 Р. Щайнер «Как се постигат познания за висшите све-
тове».
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1)   физическо тяло
2)  жизнено тяло       
3)  душевно тяло       = ПСИХЕ
4)  Аз                         = ПНЕВМА 

}=    СОМА

С тези 4 същностни части човекът така се под-
режда в сътворението, че неговото физическо тяло, 
като най-старо, е заложено в сатурновото състояние 
на земното развитие, неговото жизнено тяло – в 
слънчевото състояние, неговото душевно тяло – на 
Старата Луна и Азът – на Земята.

÷îâåê

îãúí
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âúçäóõ
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Схема 6
Тялото като инструмент на душата
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С това обаче човекът е сроден с четирите при-
родни царства: със своето физическо тяло е сроден 
с мъртвото минерално царство; със своето жизне-
но тяло – с простиращата се навсякъде жизнена 
сфера на растителния свят; със своето душевно 
тяло – с инстинктивната природа на животните; 
със своя Аз обаче той изцяло и напълно е човек. 
Той въздига и своите по-низши същности на чо-
вешката степен, като ги преобразява. Със своя Аз 
той достига божествената сфера и е «Дух между 
духовете» (Рудолф Щайнер). Думата човек в нем-
ския език (менш) има своя корен в санскритската 
дума «манюша», това обаче означава носител на 
духа. 

Тези принципи, или висши същности работят 
във физическото тяло в определени взаимоотноше-
ния, така че се получава една структура за телесни-
те функции, която в тези изложения вече означихме 
като триразделност на човешкия телесен организъм 
– нервно-сетивна система, ритмическа система и 
двигателно-веществообменна система; с това в 
своето телесно съществуване, като инструмент на 
висшите си същностни принципи, човекът стои в 
съотношение с природата; всичко, което е навън, 
го носим в себе си.

С нашето физическо тяло ние заставаме върху 
твърдата Земя, така да се каже, върху скалата, която 
е физическото тяло на Земята. С нашето жизнено 
тяло стоим във връзка с водния елемент на Земята, 
който в крайна сметка намира своя формен израз в 
растенията. В «Учение за субстанциите» е описано, 
как ние, – когато живеем задълбочено, наблюдавай-
ки и усещайки нашето обкръжение, – можем да 
възприемем същността на природата. Ние реаги-
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раме по друг начин на силициевата, кремъчната 
почва отколкото на варовиковата, калциевата или 
на глинената почва; ние се чувстваме с различно 
настроение, когато вървим през една борова гора 
и през една широколистна гора. Ние прозираме 
сродството на нашето тяло с качествата на един 
извор, на една река или на морето. Изворът е крис-
тално чист; реката и водопадите са в непрекъснато 
движение; морето трябва да смели всичко, което 
се влива в него. Един задълбочен поглед върху 
водната среда в природата ни напомня за водния 
организъм в нашето собствено тяло. От гъстите 
млечнообразни течности на нашата веществообмя-
на (хилус, лимфа) се издига циркулацията на кръвта 
на нашата ритмична система и нагоре телесните 
течности се проясняват до ликвора на сетивно-
нервната система. В този воден организъм витаят 
силите на живота, също както навън в природата 
животът на Земята е свързан с водната същност. 
Изучаването на физическото тяло – всъщност би 
трябвало да се каже изучаването на анатомията 
– показа, че в нашия сърдечен орган има вентили 
и клапи. Съоръжения, които използва механиката, 
за да принуди течностите да текат в една посока. 
Там – както вече беше описано – науката все повече 
загубва взаимовръзката с обширните реалности и 
не е чудно, че Харвей приписва на сърцето характер 
на помпа. Въпреки факта, че чрез изследването на 
ембриологията и изучаването на низшите животни 
е познато, че има кръвообращение преди да се е 
появило едно сърце, то заблуждението на Харвей 
все още царува. Би могло да се каже: не сърцето из-
помпва течността през кръвообръщението, а силата 
на живота, който кръжи в кръвта, движи сърцето. 
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Сърцето не е помпа, а един орган, който ритмизира 
кръвообръщението и ако трябва да се използва по-
нятие от науката за теченията най-много би могло 
да се сравни с “разпределител”.

Съответствието на въздуха, който се разкрива 
навън в природата като вятър и климатично време, 
е нашият въздушен организъм. Ние наблюдаваме 
как вятърът създава вълните по повърхността на 
едно езеро или на морето, така по пътищата на 
въздушния организъм душата движи кръвта. Душа 
и живот са също както вятър и вода. Когато Гьоте 
казва: «Душа човешка, как приличаш ти на водата, 
съдба човешка, как приличаш ти на вятъра!» пред 
такава предчувстваща мъдрост можем с уважение 
да помислим, колко близо беше неговият гений до 
свързаните с човека и с природата световни тайни, 
които Рудолф Щайнер разкри на нашето време, като 
показа отношенията между макро- и микрокосмоса 
и с това очерта възможностите за една наука, която 
не само служи за регистрирането на каузално-детер-
министични връзки, а за всеобхватното разбиране 
на творението.

Също както сърцето не е помпа, и белите дробо-
ве не са «духало», също и душевната сила, пре-
върнала се от външна във вътрешна, предизвиква 
гладът за въздух да бъде задоволяван с вдишването. 
Импулсът за това идва от една органова система, 
която днес във физиологията се разглежда само 
като отделителна система, другата страна на това 
отделяне обаче е импулсът на всмукването и той 
– също както и отделянето – произхожда от бъбре-
ците. Цялата бъбречно-пикочопроводна система е 
една смучеща система, която чрез това предизвиква 
и порива за вдишване чрез дробовете. Подробности 
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ще намерите при д-р Фридрих Хуземан «Образът 
на човека, като основа за лечебното изкуство»26 

И накрая топлината предизвиква хармония 
между всички тези комплицирани, вплетени един 
в друг процеси. Топлината е елементът, в който 
може да живее Азът на човека. Топлината така про-
никва всички други елементи, както Азът може да 
проникне всички други качества и да ги очовечи. 
По своите топлинни пътища тя изгражда порядъка 
и хармонията в целия организъм.

В отличната книга на д-р Бюлер, която носи 
същото име както тази глава, тези взаимовръзки 
– доколкото са разбираеми за неспециалистите 
– са живо описани и илюстрирани с разбираеми 
примери.27 

Космос, свят и човек са едно единство, за ко-
ето досега е съществувало само едно интуитивно 
усещане, то може да стане напълно разбираемо 
чрез учене в духовно-научна насока. Затова е 
необходимо човек задълбочено да се вживее във 
всеобхващащите идеи, които могат да се намерят 
в духовно-научните изложения на Рудолф Щайнер, 
подходящи за научните потребности на модерния 
човек. Едно непременно условие обаче е истинска-
та непредубеденост.

 26 Д-р Фридрих Хуземан «Картината на човека, като основа 
за лечебното изкуство»; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.

 27 W. Bühler: «Der Leib als Instrumet der Seele»; Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart.
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VII
ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ

От изучаването на духовната наука може да се уз-
нае, че същността на здравето се състои в това, 
чрез силите на своя ритмичен организъм човекът 
да може да установи равновесието между неговите 
разграждащи и изграждащи сили, които се излъчват 
от веществообмяната в посока нагоре и от нервно-
сетивната система в посока надолу към средата, 
където в процесите на кръвта и двата вида сили 
трябва да достигнат своето равновесие.28  – Здраве-
то е индивидуално, то е едно лично равновесие във 
вече описания тричленен организъм. Това равнове-
сие се променя също и с времето. Всяко време има 
своето здраве и своите болестни тенденции. Човек 
добре може да си представи, че всички болестни 
състояния се коренят в едно неравновесие, в едно 
изместване на силите. Нашето днешно състояние 
на съзнанието – това, което наричаме нормалното 
предметно съзнание, – почива върху едно строго 
определено взаимоотношение на съставните части 
на човешката същност. Днес поради научния дух 
на епохата и поради техниката имаме склонност да 
натоварваме нервно-сетивния полюс много пове-
че, отколкото полюса на веществообмяната. Този 
факт определя и картината на нашите съвременни 
болести.

Понеже ние можем да развием съзнание само 

 28 Нека долу и горе да не се схваща само пространствено 
общо за цялото тяло, защото във всеки орган се извършва както 
веществообменна, така и нервно-сетивна и ритмична дейност 
бел. пр
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въз основата на разграждащи процеси, значи като 
пожертваме живота, Рудолф Щайнер изказа мисъл-
та: «В духовните и душевните характерни свойства 
на човека лежат причините за болестта».

В библията този факт е изразен в картината 
на «изяждане на плода от дървото на познанието», 
тя характеризира епохата, когато човекът поема в 
своята душевна организация (душевно тяло) страст-
ната жажда за сгъстения елемент, като с това обаче 
постепенно се домогна до едно земно съзнание, 
до днешното предметно съзнание. Картините от 
легендата за рая описват слизането на човека от 
по-фините елементи в по-сгъстените, както вече 
бе описано в 3-та глава от тази книга. 

Душевната организация приема тези въздейст-
вия в себе си; нейното свързване с материята донася 
смърт, болест и заблуда.

От «грехопадението» започва веригата на зем-
ните въплъщавания (инкарнации) на човешкия дух, 
който душата повлече надолу заедно със себе си, 
както и винаги подновяваното търсене на равнове-
сието между тялото и душата за подържането и 
възстановяването на здравословното състояние.

Ако душевната организация прекалено силно 
навлезе в жизнените функции, поражда се силна 
болестна тенденция, която се изразява със спаз-
ми, болка, възпаление, температура, изтощаване. 
Образуват ли се места, където душевната органи-
зация (душевното тяло) не навлиза достатъчно, 
пораждат се студените, скрито промъкващи се 
болести (понеже липсва болката), където могат 
да се появят дегенерации, натрупване на станали-
те чужди на организма отпадъци, но могат да се 
появят и нови образувания.
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Тук не е мястото да се засегне многообразието 
на възможностите как тези две тенденции могат да 
се преплитат една с друга, да се сменят, също както 
при везните ту едната, ту другата страна се качва 
нагоре или слиза надолу.

Лечението трябва да се състои в освобожда-
ването на душевното тяло от органичността (от 
физическото тяло) или въвеждането му в същата. 
От две страни човекът може да достигне до здра-
вословното равновесие. От страна на тялото, чрез 
всички медикаменти или физиотерапия, но също 
и от страна на духа с всичко, което възстановява 
господството на Аза върху душевната организация. 
Описаното тук ще се илюстрира с един пример:

Душевното тяло е това, което чувства и е съв-
сем логично, че когато то се вдълбае много дълбо-
ко в телесната субстанция, като първа степен се 
появява болката. Не се ли удаде то веднага да бъде 
освободено от това вдълбаване във вещественото, 
като втора степен настъпва възпалението, което 
може да бъде последвано от по-нататъшно тежко 
разрушаване на тъканта. Че при дадени ситуации 
настъпва такава верижна реакция, може да се уста-
нови от собствен опит.

Нека вземем един съвсем обикновен случай. 
Да си представим, че ни трябва точно определен 
трамвай, за да отидем сутрин навреме на работа. 
Може обаче да се случи, да закъснеем малко и да 
дойдем на спирката, когато този трамвай току що 
тръгва; тичали сме, за да го стигнем, но сме закъсне-
ли с няколко секунди. Тогава можем да почувстваме 
– освен яда, който се проявява само в душата, – мо-
жем да усетим някъде, където имаме някакво слабо 
място, как душевното тяло засяда там, може би в 
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областта на стомаха. Поражда се свиваща болка. 
Чувстваме, така да се каже, като че ли душата ни 
– картинно казано – е повлечена през стомаха ни 
от тръгналия трамвай.

Припряността, вътрешният стрес е една душев-
на черта, но тя обхваща и тялото, и когато посто-
янно се повтаря – по каквато и да е причина, – тя 
може например да доведе до образуването на сто-
машна язва. Ние нямаме постоянно ясно съзнание 
за хилядите, движещи нашата душа сили и това е 
само малък пример как описанията на духовната 
наука често се потвърждават в живота от здравия 
човешки разум. Ако в нашия пример Азът се беше 
намесил с изискването за спокойствие, то болест-
нотворната тенденция на душевното тяло би била 
неутрализирана.

В обратния случай може да се случи, поради 
силен шок душата така да се изхвърли навън от 
телесните взаимовръзки, че да загуби интерес за 
онези телесни взаимовръзки, които би трябвало да 
импулсира. Да вземем за пример, че някой изживее 
едно нещастие. Душата му – оставена на самата 
себе си – се занимава изключително само с това 
нещастие на душевно ниво. Човекът всяка сутрин 
се събужда с измъчващия въпрос: «Защо точно на 
мен трябваше да ми се случи това нещастие?» Ду-
шата се върти в кръг от грижи и мъки и не може 
да направи нищо друго освен да се оплаква. Това 
довежда до едно стаяване, застиване, до парализи-
ране на всички импулси, до отричане на живота. 
Когато такова душевно настроение потъне в проце-
сите на тялото – и това неминуемо ще стане – там 
се появяват адекватните състояния и започват нару-
шения в дишането и кръвообращението, започват 
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изстудяващите и втвърдяващите тенденции, фините 
нарушения на веществообмяната, които могат да 
доведат до ревматизъм, подагра, артропатии от 
всякакъв вид.

Ако тук не се намеси Азът и не призове душа-
та към нов импулс и така в съгласие със съдбата 
отново не събуди интереса към света и към телес-
ния живот, може да се стигне до още по-тежки на-
рушения; понеже накрая на този път – независимо 
от всички други възможни първични нарушения, 
които могат да се прибавят към това, – може да се 
появи истинското туморно образувание, което пред-
ставлява чужда територия в процесите на тялото, в 
която формообразуващите сили на духовно-душев-
ното повече не могат да навлязат.

Професор Моисон, в Париж десет години е 
изследвал раковата смъртност във връзка с воен-
ните събития през 1914/18 и извън тях. При това 
се установило, че раковата смъртност се увелича-
вала, когато на военните полета са се разигравали 
разтърсващи събития, които са били причина за 
смъртта на много близки. Това се проявило особе-
но след битката при Вердюн. Към края на войната 
се вижда намаляване на смъртността, която обаче 
отново се увеличила след войната, когато инфлаци-
ята и във Франция разрушава съществуването на 
много хора. Тук може да има само едно средство: 
със собствения Аз, в който е възможно да се пос-
тигне разбиране за висшите закони, да се доведе 
душата до спокойствие и съгласие със съдбата є, 
едно вътрешно състояние, което повече отколкото 
се предполага, допринася за телесното здраве.

Така виждаме как телесните заболявания ви-
наги имат причините си в душевния живот, като 
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при това не само се има предвид съзнателната част 
от душевния живот, а също и характера на душев-
ното тяло, който е свързан с органичния живот и 
който донасяме със себе си от миналите си земни 
съществувания.

Когато обаче се касае за така наречените душев-
ни болести нещата стоят обратно. Духът никога не 
е болен, никога не може да заболее, а винаги е ле-
куващият. Едно разбъркване в душевните свойства 
винаги се обосновава от деформирането на физи-
ческата телесна основа. Така наречените душевни 
болести могат да се породят, когато вече са налице 
фини деформации на физиологичните телесни ос-
нови на мисленето, чувстването и волята.

В предишните глави беше изложено как напри-
мер мисленето се поражда поради отражението на 
световните мисли в нервно-сетивната система. Един 
болен мозък – като огледало на световните мисли 
(идеи) – представя на така наречения душевно бо-
лен едно разкривено огледално отражение, подобно 
когато човек вижда разкривената си физиономия 
в едно криво огледало. В огледалната същност на 
тялото участва не само мозъкът, но и всички орга-
ни, така че нюансите на чувстването и на волята се 
появяват поради нарушените състояния на сърце, 
бъбреци, бял или черен дроб. Деформациите тога-
ва се придружават от фини нарушения в ритъма на 
организма и в обмяната на веществата.

Днес погледът на науката изцяло е насочен към 
идеята за така наречените причинители и се вярва, 
че заболяванията се предизвикват чрез микроор-
ганизми или вируси. От Пастьор и Кох до днес зад 
всяко заболяване се търси директният причинител 
и учените са доволни, едва когато открият някое 
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от тези малки живи същества, които изглежда да 
играят някаква роля при дадено заболяване. В тази 
връзка напомняме за Петенхофер; той беше най-го-
лемият противник на Пастьор и за да докаже, че 
идеите на Пастьор и неговата школа са едно заб-
луждение, си поръчал от Париж една вирулентна 
холерна култура, намазал я на филия с масло и я 
изял пред своите студенти.

Ние трябва да сме благодарни за изследванията 
на Пастьор, който ни показа същността на еднок-
летъчните (бактерии, бацили, коки, спирохети). 
Тези изследвания сами по себе си са неоспорими, 
но заключенията, които са извлечени от мисловна-
та насоченост на тогавашната наука, важат само в 
ограничени граници и се нуждаят от разширяване 
чрез духовната наука; понеже същественото до сега 
се е изплъзвало от това изследване – днес обаче то 
вече се вижда от отделни изследователи, а именно, 
че тези едноклетъчни се развиват само върху вече 
разпадащ се живот. Всички тези едноклетъчни са 
така наречени паразити и могат да намерят своята 
хранителна среда само върху вече разпадащ се жи-
вот. Ако някъде в организма животът се разпада, 
там специфичните микроорганизми намират своята 
хранителна среда. Такива разпадащи се явления в 
организма се появяват обаче навсякъде, където е 
нарушена взаимовръзката на съставните части на 
човешката същност; там се появяват разграждащи 
и разлагащи явления, които предлагат хранителна 
среда, която е добре дошла за паразитите. От тук не 
може да се каже, че микроорганизмите са причина 
за едно заболяване, а най-много може да се каже, 
че те са симптом на едно заболяване. Би трябвало 
да се знае – и се знае, – че към едно заразяване при-
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надлежи и така наречената диспозиция, предразпо-
ложение. Предразположението обаче е същинското 
заболяване; нападението от страна на бактериите е 
само един симптом на вече съществуващо заболява-
не на човека, когато под това се разбира дисхармо-
нията на съставните части на човешкото същество 
и липата на равновесието между тях.

Съвременният човек би запитал, защо тогава 
се появяват епидемии? За да се отговори на този 
въпрос, трябва още повече да се задълбочим и да 
илюстрираме с един пример. Познато е в областта 
на възпитанието, че едно дете, между раждането 
и смяната на зъбите, може да бъде насочвано само 
чрез собствения пример. Детето подражава на всич-
ко; всеки жест – бил само физически или душевен, 
– се възприема от него и то му подражава. Поради 
тази причина е важно в този период от развитието 
му детето да расте в морална среда. Безсмислено е 
да се чете морал на детето, това не му въздейства, а 
само го отблъсва. От педагогиката на Рудолф Щай-
нер знаем, че през този период – между раждането 
и смяната на зъбите – детето изработва своето соб-
ствено, независимо от майчиния организъм, жизне-
но тяло – същността на жизненото тяло (етерното 
тяло) обаче е подражанието. Ако такова дете играе 
с друго, в което съпротивата срещу наследствените 
сили вече е достигнала до критичен стадий и нап-
ример се готви да избухне една скарлатина, то това 
дете, което също вече е склонно да се опълчи срещу 
наследствените сили, подражава жеста на другото 
дете и също се разболява от скарлатина, така могат 
да се появят заразявания чисто чрез подражание. 
Също и тук в последна сметка не вирусите и бакте-
риите, които предизвикват болестта, а коренящата 
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се в душевно-духовното готовност за съпротива 
срещу наследения модел.29 

Съвременният човек ще продължи да пита: 
Как е тогава при възрастните, когато една холерна 
епидемия или тифус или чума е обезлюдявала цели 
обширни области? Също и тук духовният изследо-
вател ни насочва към дълбоките причини за такива 
епидемии. Освен че всеки възрастен, разбира се, 
има едно етерно тяло – значи един подражател, 
– който при съответно предразположение може да 
бъде повлиян, то Рудолф Щайнер, в неговия лекци-
онен цикъл относно теософския морал, описва как 
например паралелно с «черната чума» в среднове-
ковието е имало дълбоки диспозиционни причини, 
които са били последствия от големи страхове, пре-
дизвикани от преживяни катастрофи в предишен 
земен живот. В този случай, той споменава напа-
денията на хуните в Средна Европа. – Нормално 
такива събития се преработват чрез Аза, това ще 
рече, чрез духа; често обаче това е било осуетява-
но от страха.

Какво се случва в човешкия организъм, кога-
то ние се уплашваме? Азът бива изтласкан извън 
общността тяло-душа-дух и повече не е господар 
на душата и на живота на тялото. Народът казва: 
Човек си загубва ума. Рудолф Щайнер подробно 
описва как това състояние метаморфозира и става 
болестно предразположение, което подпомага на-
падането от специфични организми.

Колкото и да поздравяваме напредъка в хи-

 29 Виж Р. Щайнер «Общото човекознание като основа на 
педагогиката», Събр.Съч. 293 превод на бълг. Издателство «Дас-
калов» б.пр.
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гиената, трябва да сме наясно, че не е тя, която 
в крайна сметка ще предотврати избухването на 
епидемиите, а хигиената на самата душа, която 
става възможна с помощта на един силен Аз. Най-
добрата закрила срещу така нареченото заразяване 
е един силен Аз – един изпълнен със смелост дух 
– който е добре фиксиран в тялото. Когато някоя 
сестра от инфекциозна болница се страхува, тя ве-
че е загубена, въпреки всички външни хигиенични 
мерки. В края на краищата духът е този, който ни 
запазва здрави. 

В тази връзка също е интересно, че според 
изследванията на Шандерл, които са подкрепени 
от резултатите на руски изследователи, микроорга-
низмите модифицират своите форми и свойства в 
зависимост от околната среда. Например околната 
среда на хора с предразположение към холерно за-
боляване може да превърне собствените, живеещи 
в тялото микроорганизми в холерни бацили. Това 
означава, че не е правилно мнението, че едно на-
падение на организма с холерни бацили трябва да 
настъпи отвън, а много е вероятно присъщите на 
тялото микроорганизми да се превърнат в такива 
от настъпилата промяна на околната среда, като 
при това промяната в нея може да се корени в едно 
нарушено съотношение на съставните части на чо-
вешкото същество.30 

От само себе си се разбира, че едно извънред-
но атакуване на организма с микроорганизми, 

 30 За членовете на човешката същност – физ.тяло, етер-
но или жизнено тяло, астрално или душевно тяло и Аза виж Р. 
Щайнер «Теософия» Събр.Съч. 9 превод на бълг. Издателство 
«Даскалов» б.пр.
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вторично може да предизвика тежки увреждания, 
както се вижда при протичането на дадена болест 
с епидемичен характер.

Накрая може да се каже, че съответната тяло-
душа-дух-взаимовръзка, която се установява в един 
определен период от развитието на човечеството, е 
съществена за здравето и всяко изместване в тази 
взаимовръзка води до поява на болестите. При това 
трябва да се има предвид, че това съотношение не 
важи едновременно за всички съвременници, поне-
же съответно на дадената област на Земята, както и 
специфичните черти на расата, това съотношение 
винаги с нещо се различава. Една раса е все още 
свързана в известни взаимовръзки, докато друга 
раса вече ги е оставила зад себе си; трета пък вече 
приема бъдещи състояния.

Що се отнася до етерните сили на Земята и 
тяхното географско разпределение, – което опре-
деля един вид етерна география – то в «Учение за 
храненето» вече изложих, че на изток имаме пре-
обладаване на разтеглящите, разтварящи топлинни 
етерни сили, докато на запад по силно въздействат 
сгъстяващите субстанцията етерни сили и поради 
това се среща например мамутовият растеж на ог-
ромните дървета и на огромните кактуси.31 

Съответно на това, също и етерното тяло на 
хората на изток е повече свързано с космическите 
сили, така че то изглежда да е разпростряно над гла-
вата, докато етерното тяло на американците стои в 
по-силна връзка със Земята. (Виж схема7.)

Това обяснява и различната душевна нагласа 
при средно-европейците и азиатците; азиатската ду-

 31 Р. Хаушка: «Учение за храненето», стр. 85.
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шевна нагласа все още силно се корени в духовните 
възгледи, докато американецът много по-силно е 
приел връзката с дълбоките сили на Земята, оттам 
клони повече към научното изследване на мате-
рията, но също и повече към материалистически 
възгледи.

Така от гледната точка на здраве и болест тряб-
ва да се определят различни мащаби за изток, запад 
и за средата.

VIII
СЪЩНОСТТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ СРЕДСТВА

От горното изложение се вижда, че за повлияването 
на различните състояния на здраве и болест като 
предпоставка е необходимо обхватно занимание с 
човекознанието. Сигурно ще се появи въпросът, 
чрез какво тези състояния могат да се променят, 
да се нормализират.

Схема 7
Съотношението между тялото и душата 
в Изтока, Запада и в Средата (Европа)

Изток
Запад

Европа

Земна повърхност
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Рудолф Щайнер веднъж беше запитан от 
лекари, чрез какво една субстанция се превръща 
в лечебно средство. Отговорът беше: «Чрез очове-
чаване на субстанцията» Този отговор ни предиз-
виква дълбоко да се замислим; да, ние трябва да 
се вживеем в дълбините на съществуването, за да 
можем в известна степен да го разберем.

От това, което изложихме относно историята 
на сътворението, си спомняме, че зад всичките суб-
станции от всички природни царства стоят елемен-
тарни същества и в отговорността на човека лежи, 
дали при преработката субстанциите така ще бъдат 
третирани, че тези елементарни същества да бъдат 
издигнати на по-висока степен или – възмутени 
от незаинтересуваността на човека и неговото не-
разбиране – още по-силно да бъдат обвързани със 
субстанцията. Тези факти ще трябва винаги да се 
намират в съзнанието на бъдещите производители 
на лекарства.

Какво обаче предизвиква лекарството, когато 
се приеме от болния?

В главата «Корените на медицинската наука» 
беше изложено, че в древността така се е действало 
от лечителите, че в храма човекът е бил привеждан 
в съноподобно състояние и напускайки тялото си 
е бил завеждан пред образа на Изида, в сферата на 
божествената световна мъдрост.

Изида при египтяните е образ на изпълнената 
с мъдрост световна душа32 , макрокосмическият об-
раз, на който човешката душа е съответният микро-
космически образ, когато още преди грехопадени-

 32 в която се намират всички човешки души както капките 
в морето са част от самото море, дори и когато са се отделили 
от него б.пр
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ето тя е блестяла в нейната първична божествена 
чистота; – тя е праобразът на космически чистото 
душевно тяло. Пред тази картина на сътворението 
болният е могъл да коригира астралното (душев-
ното) си тяло и с това също и неговото нарушено 
равновесие, когато се е завръщал обратно в тялото 
си. Това действие, извършвано чрез съществото на 
свещеника, е предизвиквало оздравяването. – Това 
беше една изцяло езотерична медицина.

Преходната степен към екзотеричната медици-
на на Хипократ, който вече лекува със субстанции, 
както беше описано във II глава, представляват мис-
териите на Асклепий в Гърция.

Телата на хората ставали все по-твърди и вза-
имовръзката на тялото с душата по-здрава. Свеще-
нослужителят не можел повече да извежда душата в 
духовния свят; в съня си тя също не можела повече 
да се издига до високата сфера, където може да се 
възприема Изида. Но болният, след известна подго-
товка, все още се е привеждал в сънно състояние. 
Душевното тяло, което в съня потъва в космоса, 
се разширявало и обхващало духовността, която 
твори в природата; и така от Изида се стига до 
Персефона, богинята Природа. Свещенослужите-
лят наблюдавал сънищата на пациента. Ако душа-
та оставала свързана с тялото, пациентът сънувал 
своята болест. Освобождавала ли се душата повече 
от тялото, той сънувал своето лечебно средство. От 
такива духовни наблюдения лекарите-свещеници са 
научавали за връзката между диагноза и терапия. 
Не емпирично от природата произхожда старото 
знание за лечебните средства, а от духовното наб-
людение. Прастара мъдрост живее в някои днеш-
ни инстинктивни знания за лечебните свойства на 
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минералите и растенията. – Да, за такова сънуване 
на лечебните средства има свидетелства от старите 
времена (Александър Велики).

Днес още по-дълбоко сме навлезли в телесност-
та. Висшият праобраз на чистата одухотворена ду-
шевна сила се е отдалечил от нас. Днес се лекуваме 
вече само със субстанции и проследяваме всичко 
само на най-долното равнище на физиологично-
химическите процеси. Но духовният изследовател 
Рудолф Щайнер обърна вниманието ни към факта, 
че за запазване на нашата здрава човешка същност 
и днес се нуждаем от тази връзка с космоса. – Тук, 
през нощта, когато спим се включват елементар-
ните същества и ни помагат. – Това, което някога 
извършваха школуваните мъдреци-свещеници, това 
днес извършват елементарните същества, свързани 
с приготвената по правилен начин, съобразно същ-
ността є очовечена субстанция, като през нощта 
помагат на душата да се издигне до сферите на 
космическите изграждащи сили, които човекът сам 
вече не може да достигне.33 

Сега се шири представата, че човекът е като 
реторта, в която чрез внасянето на едно, така наре-
чено, лекарство се извършват промени в посока на 
оздравяване във физическо-химичен смисъл, това 
обаче не е така. По-скоро нашето същество по вре-
ме на сън бива коригирано от световната мъдрост 
и ние дължим тази възможност на елементарните 
същества, с които човекът грижовно се е съобразил 
при произвеждането на лекарството.

С помощта на познанията за взаимовръзките 
между космос, Земя и човек, духовно-научното 

 33 Р. Щайнер: Лекция от 12. Март 1923.
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изследване дава възможност на лекаря, чрез суб-
станциите да постигне диференцирани и целена-
сочени въздействия; но той не лекува само със 
субстанцията, а всъщност с духа на субстанция-
та. Когато остави творението да премине пред 
неговите духовни очи, той може днес да узнае, 
че свят и човек първоначално са били едно цяло, 
и че в хода на развитието природните царства 
са били отделени от неговото първоначално, 
още макрокосмическо, същество, за да могат да 
направят възможно неговото очовечаване. Той 
знае също, че светът е част от него и че на всеки 
камък, всеки храст и всяко животно резонират 
сродни струни в човешкото същество. 

Всяко от природните царства отговаря на даден 
слой от нашето същество. В този смисъл с една ми-
нерална субстанция се призовава азовата същност, 
с една растителна субстанция – душевното тяло34 , 
с една животинска субстанция – жизненото тяло и 
с една човешка субстанция физическото тяло (ле-
чение със собствена кръв, нозодна-терапия, прели-
ване на кръв, имплантация).35 

Но и за всяко отделно заболяване духовно-на-
учно обученият лекар може да намери субстанция-
та, която предизвиква излекуването на точно тази 
специална болест. Парацелз нарече това намиране 
на лекарството «четене в книгата на природата» и 
създаде понятието «сигнатура». Въз основа на тези 
принципи Рудолф Щайнер и д-р мед. Ита Вегман 
основаха една обширна медицинска наука, която 

 34 Душевното тяло е организацията в която се проявява 
душата, двете се покриват, но не са идентични б.пр..

 35 Р. Щайнер: «Духовната наука и медицината». Verlag R. 
Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach (Schweiz).
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си поставя за цел оздравяването, а не само премах-
ването на симптомите.36  Гледани от тази гледна 
точка субстанциите на днешната терапия със син-
тетични лекарства означават нещо съвсем друго. 
– Сега човешкият интелект непрекъснато създава 
нови субстанции, на които човешкият организъм 
реагира по различни начини. Тези субстанции вна-
сят чужди въздействия в организма; те се поставят 
на мястото на дейността на собствените членове 
на човешкото същество и оттам в повечето случаи 
означават парализиране на определени собствени 
жизнени процеси, така че за известно време напри-
мер възприемането на болката се осуетява, което 
обаче не представлява истинско лечение. Освен то-
ва тези субстанции остават като шлаки в човешкия 
организъм и втвърдяват неговото жизнено (етерно) 
тяло. Постепенно настъпва отчуждаване на физи-
ческото тяло от въздействието на неговите висши 
същности, физическото тяло става самостоятелно и 
школуваният наблюдател забелязва една започваща 
промяна на съществото, понеже на висшите същнос-
ти е отнета правилната физическа основа.

Всички тези субстанции произхождат от област-
та на катрана на каменните въглища и от сродни 
сфери. Те всъщност не принадлежат към природните 
царства, а образуват една сфера, която няма непос-
редствена връзка нито с природните царства, нито 
с човешкия организъм.

 36 Р. Щайнер – Ита Вегман: «Grundlegendes für eine Erweite-
rung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen»; 
Phil.-anthropos. Verlag, Dornach (Schweiz) 1925.

 37 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите», стр. 131 – 140. 
«Учение за храненето», стр. 203.
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И в «Учение за субстанциите»37  и в «Учение 
за храненето» вече беше описана тази огледална 
сфера на спектъра от естествени субстанции. За да 
се обясни мястото на това понятие за химическите 
лечебни средства и да може да се разбере тяхната 
същност, още веднъж ще бъде обобщено описано-
то в тези книги:

Растението е същество, което се корени в минерал-
ното царство на Земята, но със своите листа се издига 
и разпростира нагоре всред световното дихание38 , а с 
цветовете си се излъчва в универсума. Тук се обра-
зуват аромат, цветове, нектар, мед, етерични масла 
и лечебни въздействия; това е, като един говор на 
растителната същност, която посредничи между Зе-
мята и космоса. Когато поради особени геологични 
процеси, растителните субстанции не се «смилат», 
не се преработят от Земята и не се превърнат в ху-
мус, а поради известни условия, които ще бъдат 
обсъдени по-късно, тази растителна субстанция се 
мумифицира, от нея се пораждат залежи от торф, 
кафяви и черни каменни въглища и др. подобни, ка-
то например петролните находища – всичките тези 
субстанции, които играят значителна роля в днеш-
ната цивилизация. Една особена субстанция в това 
отношение е катранът на каменните въглища. Той 
се появява за първи път на бял свят, когато в Англия 
се започва сухата дестилация на каменните въгли-
ща и чрез това се произвежда газ за осветлението и 
отоплението на градовете. След отделянето на газа 
чрез дестилирането остава кокс, и освен това една 
гъста течна субстанция – катранът. Дълго време та-

 38 Област в макрокосмоса, която отговаря на ритмичната 
система в човешкия организъм, към която принадлежи дишане-
то. Бел. пр.
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зи субстанция е била излишен отпадък за газовите 
фабрики, които не са можели да го употребят за ни-
що друго, освен да го изсипят на боклука и скоро се 
забелязало, че наоколо растителността умира. Почти 
половин век преминал, докато най-добрите химици 
на времето открият как катранът може да се изпол-
зва. Тази история подробно е описана в «Учение за 
субстанциите», затова тук само се споменава, че от 
преработването на катрана произхождат химически-
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те лекарствени вещества, които днес са разпростра-
нени навсякъде по света.

За яснота тук още веднъж се прилага скицата, 
която показва как развитието на растението, слизайки 
надолу, преминава през една нулева биологична точка 
и се влива във въглищния катран. Човешкият интелект 
създава от него огледалното измерение на синтетич-
ните лекарствени вещества, синтетичния парфюм, син-
тетичните бои и подсладителните продукти, както и 
минералните масла. Тук се вижда как горе – в естестве-
ното равновесие между живите творящи полярности 
– в безкрайна метаморфоза между небето и Земята е 
разположена една биологична област на динамична 
реалност. Противно на това виждаме, – картинно ка-
зано, – подземната област на катранената химия, като 
огледално отражение на това, което Космосът създава 
динамично. «В тази подземна област обаче не царува 
динамика, а статиката на атомния свят, на предвиди-
мите процеси. Въпреки предвиждането на явленията, 
този свят не може да ни изглежда по-действителен от 
зеленеещите, цъфтящи и плододаващи растения.»

С тези катранени субстанции човекът създаде 
елементарни същества39 , които започват да го завла-
дяват. Досега говорихме само за елементарни същес-
тва, които имат божествен произход и са включени 
в осъществяването на земното развитие в полза на 

 39 Тъй като въпросът за произхода на елементарните същес-
тва е точно толкова сложен, колкото и въпросът за произхода, 
целта на развитието и същността на самия човек, добре е чита-
телят, който иска да си създаде правилни и обширни представи 
за елементарната същност, да се запознае по-задълбочено с твор-
чеството на Рудолф Щайнер. Голяма част от написаните от него 
книги, както и публикувани лекции са преведени на български и 
издадени от издателство «Димо Даскалов», бел. пр..
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човека. В този случай обаче сам човекът привлича 
елементарни същества, които произхождат от проти-
водействащите сили, на които и служат.

Разбира се авторът е напълно наясно, че цялото 
това развитие е необходимо и че човешкият дух тряб-
ва да опознае сферата на тези подземни сили; но той 
винаги трябва да знае , че може да владее тази сфера 
и да я прилага за доброто на човечеството, само ако 
прозре нейната същинска природа. Нашата цивили-
зация е немислима без това царство, но по-висшият 
човек не бива да бъде погълнат от него.

Човекът може да слезе в това, което нарекохме 
«подприрода»40, – с която са свързани още много 
други неща, които не беше възможно да опишем в 
този труд – само ако той е успял да придобие разби-
ране за «надприродата», да придобие отговорност 
и мярка за прилагането и използването на подпри-
родата в живота.

С това трябваше да се покаже как същността на 
истинските лечебни средства е в тясна връзка с по-
ведението на човека и отношението му към субстан-
циите на природните царства. Може би на днешния 
средноевропеец му изглежда фантастично, когато 
сериозно се говори за духа на природата; но истин-
ският напредък изисква от нас да търсим връзката 
с него, понеже по времето на съня той ни повежда 
към нашето оздравяване в измеренията на ангелите 
и дори още по-високо. Някога сънят беше свещен 
за древните хора. Съвременният човек би трябвало 
да се научи, отново да поглежда с уважение и почи-
тание към духовните взаимовръзки, но сега вече с 
ясно съзнание и с познавателен стремеж.

 40 Виж бел. 14
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IX
ЛЕКАРЯТ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ИЗПИТА 

НА ПРИРОДАТА
Създаване и разрушаване на субстанциите

Парацелз изисква от лекаря да «премине през из-
пита на природата»; днес това изискване почти не 
се взима под внимание. Знанието за природата се 
е смалило до някои познания в химията, докато 
Парацелз под това е разбирал едно интимно раз-
биране на живите процеси във всички природни 
царства и тяхното отношение към космическите 
сили.

В последните сто години се наложи стремежът 
във всичко, което лекува, да се издири, изследва 
и химически да се идентифицира «действащата 
субстанция». На това съвременно природонаучно 
течение се дължи цялото изследване, анализиране 
и изолиране на отделните алкалоиди, което днес 
владее също биологията и медицината. Но какво 
се установи при лекарската практика? Постепенно 
се забеляза, че изолираният алкалоид причинява 
нежелателни странични въздействия, които не се 
проявяват при прилагането на екстракта от цялото 
растение. С тези изводи фармацевтичната индуст-
рия до толкова се съобрази, че например отново 
прибави съпровождащите алкалоиди на морфина и 
така се получи лекарството «пантопон». Един неп-
редубеден наблюдател би могъл да запита: Не би ли 
трябвало наистина да се обърне повече внимание 
на органическите взаимоотношения в целостта на 
една същност (ентитета), вместо на изолираните и 
химически дефинирани и даже синтетично получе-
ните субстанции?
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Обичайното мислене на съвременността е така 
свързано с материалните действия, че събуждането 
на едно разбиране за импондерабилностите41  на 
едно такова лечебно въздействие е свързано с го-
леми трудности.

Днешната университетска наука се базира на 
допускането, че материята винаги е съществувала: 
Кант-Лапласовата теория, теория за произхода на 
човека, развитие на живите същества до възник-
ването на нервната система, духовно-душевните 
качества като функция на тялото. Как може тогава 
да се обяснят действията на лечебните растения по 
друг начин, освен чрез «действащите вещества»?

Не много отдавна беше друго: Тогава хората 
имаха друго съзнание и съответно и други познава-
телни способности. Те още възприемаха това, което 
по-късно става съдържание на религиозните веро-
изповедания. Преди всичко е имало съвсем друго 
отношение към факта на сътворението, понеже из-
вънземният космос се е изживявал като изпълнен 
от същества, възприемани в грандиозни картини 
там, където днес ние виждаме само светлите точ-
ки на звездите. В по-късни времена хората са се 
придържали към религиозните предания, а накрая 
и те са били забравени, понеже силата на вярата 
изчезва. В книгата на Мойсей в такива величест-
вени картини ни се представя как сътворението 
на света произхожда от мислите на Бога. Дори и 
при Платон, когато сериозно го приемем, можем 
да видим духовно възприемане на сътворяващите 
идеи; за него светът се развива от горе надолу, от 

 41 Imponderabilien – нематериални същности, сили и въз-
действия.
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духовни състояния към материални. Един от тези, 
които още са притежавали това прастаро знание 
беше Парацелз.42 

Развитието на природните науки, в насоката 
описана в първа глава, постепенно загубва същ-
ността на нещата и все повече въвлича хората в 
абстрактното. Звездното небе – все още обитавано 
и движено от божествено-духовни същества дори 
и при Кеплер – при Нютон вече се възприема като 
един управляван от гравитационните закони, небо-
жествен механизъм. С това не се казва нищо срещу 
гравитационните закони, а само се посочва как ед-
ностранната абстрактност се поставя на мястото на 
изпълнения с духовна същност Космос; един час-
тичен феномен се поставя на мястото на тоталната 
действителност.

Това развитие от почти пет столетия се прекъс-
ва чрез Гьотеанизма; и както Кеплер поема разли-
чен от Нютон път, така и Гьоте открива съвсем друг 
подход към природата, така да се каже, по-нататък 
развива Кеплеровия духовен мироглед. Чрез Гьоте, 
с неговото понятие за «сетивно-моралното възприя-
тие», се появява един нов мисловен елемент, който 
успява да се издигне в областта на творящите идеи 
и с това старата прамъдрост се преоткрива по нов 
начин с модерна научност.

Гьотевото прарастение, – което за Шилер беше 
само една идея, – за него е реалност, която той може 
да вижда със «собствените си очи». Тя израства 
от живото мислене в полярности, прогресивност 
и метаморфоза. За Гьоте растението е земното от-

 42 Р. Хаушка: «Erfahrungsheilkunde» брой 10-11, том 2/
1953.
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ражение на един духовен праобраз. Прасъщността 
на растението се проявява в материалното чрез по-
кълване и растеж, и преминавайки през различни 
метаморфози на формата, достига до пълно проявле-
ние. През есента същността отново се отдръпва от 
проявлението и последното се разпада, оставяйки 
малкото семе, което е като котва за същността, за 
да може през следващата пролет тя отново да нав-
лезе в проявлението. Тази ритмическа смяна между 
същността и проявлението в сетивния свят лежи 
в основата на малките ритми на метаморфозата, 
които Гьоте обозначи с понятията разширяване и 
свиване, което се открива при всички растения. 
Морфологично Гьоте е намерил свръзаността със 
законите на сътворяването. Тези метаморфози на 
формата наложително се придружават с метамор-
фози на самото вещество.

1882 се появява произведението на един гьоте-
анистически философ на име Вилхелм Х. Пройс: 
«Дух и вещество»43  Вътре се говори за единството 
на духа и веществото: Материята е дух, който се 
изявява на едно по-низко равнище на битието. За 
подкрепа Пройс изтъква свидетелството на един 
съвременен природоизпитател – работещия в Ха-
новер учен Албрехт Фрайхер фон Херцеле. Той 
публикува през 1879 няколко труда за «Възник-
ването на неорганичните вещества».44  Въпреки 

 43 Вилхелм Х. Пройс: «Дух и вещество», Олденбург 1899.
 44 Албрехт Фрайхер фон Херцеле. «Възникването на неорга-

ничните вещества»; Берлин 1876; «Вегетабилното възникване на 
фосфора и на сярата, Берлин 1880; «Вегетабилното възникване 
на калция и на магнезия» Берлин 1881; «Допълнителни доказа-
телства за вегетабилното възникване на магнезия и на калиевите 
соли» Берлин 1883.
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че чрез повече от 500 анализи са били изтъкнати 
доказателства, които още тогава, – а още повече и 
днес, – биха могли да революционизират научния 
свят, те са били игнорирани. Тогава беше времето, 
когато светът беше впечатлен от триумфа на Либиг, 
Вьолер и техните съмишленици, когато те въведоха 
механично-атомистичните представи в биологията. 
Изглежда че всичките трудове на Херцеле са изчез-
нали освен един екземпляр, който е открит от Р. 

Опити за установяване на
пораждането и умирането на субстанциите

òåðìîìåòúð  õèäðîìåòúð  áàðîìåòúð

Схема 9
Еднакви по обем ампули като съд за покълване G 

и съд с равностойна тежест Т
Промяна на теглото, установявана чрез показателя R

0,01 мг директно прочитан на скалата
0,001 мг пресмятан въз основа на амплитудите на отклоне-
нието
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Захтлебен и който отново бе публикуван в «Учение 
за субстанциите»45 .

Херцеле показва как при покълване в дести-
лирана вода в семената се покачва минералното 
съдържание (калий, магнезий, фосфор, калций, 
сяра и др.). 

Съответно на закона за запазването на вещес-
твото би трябвало да се очаква, че при растящите 
в дестилирана вода растения минералното съдър-
жание би трябвало да остане същото, както е в 
семената, от които те израстват. Но анализите на 
Херцеле показват покачване на съдържанието на 
пепелта, както и единичните минерални съставни 
части. Излишно е да подчертаваме, че както редът 
на опитите, така също и анализите са проведени 
с цялата резервираност на точната научност. Тези 
работи на Херцеле бяха повторени в изследовател-
ската лаборатория на Клинично-терапевтичния 
институт Арлесхайм/Базел в дългогодишни поред-
ни опити и резултатите в тяхната същност бяха 
потвърдени.

При тези работи се установи, че се получава 
не само увеличение на минералното съдържание, 
но и при определени условия също и намаление. 
Поради това проблемът стана толкова комплексен, 
че се наложи опростяване на порядъка на опитите; 
докато Херцеле извършва тотални анализи, едно 
наблюдение на растежа на покълващите растения в 
затворената система върху везни позволява сумарна 
преценка. – Избраният начин на опитите подробно 
е описан в «Учение за субстанциите». – Вместо 
описаните там съдове, по-късно се употребяваха 

 45 Р. Хаушка: «Учението за субстанциите», стр. 301.



108 109

ампули със съдържание 20 ccm които, след като 
се напълваха със семена от латинка и дестилирана 
вода, се запояваха (виж схема 9).

Всяко вещество има тежест и вместо анализи 
може с везни да се установява покачването и спа-
дането на теглото. 

Провежданите седем години постоянни опити 
преди войната трябваше да се прекъснат от събити-
ята на войната. Чак когато след войната животът 
се стабилизира, така че можа да се създаде нова 
изследователска лаборатория и да се закупят нови 
везни, опитите можаха да бъдат продължени.

Всичките първи опити бяха неуспешни. Те 
бяха проведени с обикновени пазарски семена и 
когато задълбочено се премисли, се установи, че 
единствената разлика в сравнение с опитите преди 
войната беше, че тогава се използваха био-динамич-
ни семена от градината на клиниката. Затова се взе-
ха нови семена от две био-динамични стопанства, 
от Фритьоф Клаус, Щадтвалд ам Лех и от Гифених 
от градината на замъка Хамборн при Падерборн. 
Едва тогава опитите бяха положителни.

Редом с опитите с био-динамичните семена 
се провеждаше и паралелен опит с пазарните се-
мена.

Дадените схеми (10, 11 и 12) показват движе-
нието на кривата, получена от био-динамичните 
семена при ежедневното трикратно измерване на 
теглото в 9.00, 15.00 и 21.00 часа.

Учудващото подобие на движението на криви-
те при семената от двете био-динамични стопанства 
противно на непроменливата крива на пазарските 
семена недвусмислено показва активността, с която 
естествено растящата латинка сама образува своите 
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вещества в ритъма на протичането на дните и ме-
сеците. Човек би трябвало да се запита, откъде се 
появяват допълнителните минерални вещества: Не 
може да бъде нищо друго, освен че те се пораждат 
първично, оригинално, че се появяват на бял свят 
от невеществените измерения на съществуването и 
се сгъстяват до веществена форма. Отчужденото от 
космоса растение, чрез изкуствените торове и пес-
тицидните отрови, вече няма силата от Универсума, 
чрез която да сгъсти своята собствена субстанция; 
Херцеле казва: «Жизненото умира, но мъртвото не 
може да бъде създадено. Където намираме варовик 
и магнезий, там се е намирало някакво растение, на 
което тези вещества дължат своето съществуване. 
Първият милиграм калций не е по-стар от първото 
растение. Не почвата поражда растенията, а расте-
нията пораждат почвата.»

Ритмическото протичане на кривите и пораж-
дането и изчезването на субстанциите изглежда че 
е станало съдбоносно за биографията на Херцеле. 
Не само веднъж, а неколкократно той е трябва-
ло да започва живота си наново. Той трябва да е 
бил един истински, неуморно работещ и всичко 
жертващ за своите цели благороден човек, той 
подарява своето състояние и е трябвало отново 
да започне отначало.

За да се покаже екзактната и изпълнена с уси-
лие работа Схема 14 показва протокола на опита 
от 1 до 13 март 1954, отнасящ се към кривата от 
схема 10.

Същата насока показват и опитите на френския 
изследовател Х. Спиндлер, който от дълги години 
се занимава с изследване на морската флора на ат-
лантическото крайбрежие на Бретания. В непрекъс-
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ната редица от опити той проследява съдържанието 
на йода във водораслите (Laminaria) и при това чес-
то открива немотивирани отклонения. Систематич-
ните опити показват следната картина46 

Събраните от една и съща реколта, разпределе-
ни в равномерни проби и херметически запечатани 
и съхранени в стъкла водорасли показват еднакво 
йодово съдържание. Анализирани отново след 24 
или 48 часа те показват отклонения в йодното съ-
държание, в смисъл на увеличение или намаление 
до 30% от предишното съдържание. В две от поре-
диците опити с Laminaria saccharina даже е било 
констатирано покачване на съдържанието на йода 
до 80 и 100%. По същия начин Спиндлер просле-
дява протичането на оригиналното образуване на 
калия и на калиевите вещества до 15% и повече от 
първоначалното калиево съдържание.

Във връзка с тези опити Спиндлер се присъеди-
нява към един специалист който, прави анализите 
с калия.47 

От голямо значение е това, което Спиндлер 
казва, опирайки се на резултатите. Изложеният 
метод позволи констатацията: «че в ламинариите 
йодът съществува в такава форма, която все още 
не притежава фиксирането на даден химически еле-
мент» и по-нататък: «Аз свидетелствам, че живият 
органичен свят не е произлязъл от един предшест-
ващ неорганичен. Напротив – минералният земен 
слой трябва да е произлязъл от един жив прасвят, 
подобно на кората на дърветата, която се излъчва 

 46 Х. Спиндлер:«Bull. Lab. Maritime de Dinard 28», декем-
ври 1946.

 47 Х. Спиндлер:«Bull. Lab. Maritime de Dinard 20», юни 
1948.
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Рис. 13:
Албрехт Фрайхер фон Херцеле, пионер на едно 

спиритуално познание за веществата (1879)
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Схема 14
Пораждане и изчезване на веществата (субстанциите).

Протокол на опитите от 1 до 13 март 1954
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и отделя от живото дърво.»
Вдъхновен от Х. Спиндлер, М. Баранжер, 

професор и председател на политехническия инс-
титут в Париж дълги години се занимава с изслед-
ванията на Херцеле. С всички помощни средства 
на своя институт и с обучения персонал той прави 
хиляди опити и хиляди анализи. Резултатът е пот-
върждаване и разширяване на изследванията на 
Херцеле. Той казва: «Аз разбирам, че се търси 
грешката, заблудата, която да може да преобърне 
всичко, което ние сме открили. Но досега това не 
е постигнато: Растенията знаят как да извършват 
преобразуването на елементите. Скандалното е 
станало факт.»48 

Прочутият биолог Готхелф Шуберт още в 1808 
пише в своята книга в глава Х «Възгледи относно 
сенчестата страна на естествената наука» следно-
то: «Водата е това, което преди всичко служи като 
хранително средство при вегетацията. Това забе-
лежително вещество, колкото и да е прочистено 
от чужди съставки, чрез вегетацията преминава 
в едно състояние на преобразуване, което изглеж-
да че трудно се приема за възможно. Известните 
опити на някои химици, които излагат на слънце 
растителни семена в дестилирана вода и в затворе-
ни съдове, като ги оставят да покълнат и пораснат, 
показват, че така получените растения съдържат 
всички онези земни и други съставки, които се отк-
риват в пепелта от пораснали на свобода растения. 
При тези опити чрез вегетацията водата преминава 
във вещества от твърда натура, за които преди това 
не показваше дори и следа.»

 48 Баранжер: «Science et Vie» No. 499, април 1959.
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Така се предначертава един мироглед, който 
– подобно на Платоновия – показва сътворението, 
слизащо на степени през царствата на природата до 
минералното втвърдяване. Всички тези работи се 
приближават до конкретната формулировка, която 
Рудолф Щайнер дава за същността на веществото: 
«Вещество е кристализирала космическа дейност.» 
Не би ли могло то да е било живот, преди да е 
съществувала материята, живот като резултат на 
един съществуващ преди това духовен космос? Не 
се ли налага като необходимост: срещу догмата за 
предшестващото съществуване (преекзистенцията) 
на материята да се постави идеята за преекзистен-
цията на духа?49 

При тези предпоставки едно живо органично 
единство – например едно растение – става нова 
значителна реалност. Един такъв организъм не е 
просто сумарна смесица от вещества, а един, съз-
даден от централен творчески принцип и замръз-
нал във форма и вещество, организъм. Творческият 
принцип действа както отвътре, така и върху този 
организъм и го поддържа в потока на живота. Това, 
което Парацелз нарече сигнатура, не е нищо друго, 
освен този творчески принцип, който преминалият 
през изпита на природата лекар, е предизвикан да 

 49 През 2001 Нобелова награда за физика получиха тримата 
физици американеците Ерик А. Корнел и Карл Е Виман, както и 
немецът Волфганг Кетерле. Тримата дълги години са работили 
и експериментирали за осъществяването на едно предположе-
ние от Алберт Айнщайн от 1923, че при абсолютната нулева 
температурна точка (-273), материята загубва обикновените си 
свойства и атомите й преминават в едно общо състояние, при 
което нейната самостоятелна идентичност, нейната предметност 
и локалност (където е нещо, не може същевременно да се намира 
нещо друго) се загубват. Бел. пр..
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открие във формата и във веществото.
Да чуе творческата прамелодия, това изисква-

ше Парацелз от лекаря. В естествените форми и 
вещества трябва да се открие организиращата 
сила, която се простира далеч извън атомистич-
но-химическите взаимовръзки и която определя 
самите тях.50 

Гьоте, който в известна степен – в същия сми-
съл както Кеплер и Парацелз – направи първите 
стъпки в нашето съвремие мисловно да обхване 
този пражест на нещата в природата, имаше за съв-
ременник Самуел Ханеман. Гьотевото време беше 
наистина кулминацията на немския духовен живот. 
Също и Ханеман успя да докосне духовното: той 
намери гениалната идея «similia similibus» – което 
не означа нищо друго, освен опита да се чуе същата 
прамелодия на съществата и на веществата, когато 
тя прозвучава при човека. Така човекът е инстру-
ментът, от който прозвучават мелодиите на вещес-
твата. Това обаче са картините на симптомите при 
хомеопатията, които са така важни за хомеопата, че 
той означава патологичните състояния не с обичай-
ната терминология на медицинската диагностика, а 
с името на лечебното средство. Има един съсънков 
тип, един серен тип и т.н..

Лечителят обаче трябва да прибави към карти-
ната на симптомите още и сигнатурата на лекарст-
вото в смисъла на Парацелз; той трябва да премине 
през изпита на природата. Двете неща се покриват 
и едва събрани заедно дават правилното за лекаря 
познание, така да се каже – една мелодия, която той 
обаче трябва да може да чуе, когато инструментът 

 50 Р. Хаушка: «Учение за храненето», 1951.
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така бъде разбиран, както една духовно-научно 
ориентирана медицина е в състояние да разбере 
човешката същност.51 

Показаните преди това криви, относно поражда-
нето и изчезването на веществата, изглежда че имат 
още и други съответствия в тяхното отношение към 
Космоса. Херберт Шпрангер52  от дълги години се 
занимава със зависимостта на метеорологията от 
звездното небе, в частност от луната. Направиха му 
впечатление приликите – да не кажем конгруенции-
те – на моите тегловни криви с неговите криви на 
въздушното налягане. Колко близо до ума е идеята, 
че окончателно замръзналите във формата и вещес-
твото дейности се подготвят още в областта на ме-
теорологичните събития около Земята. Ние знаем, 
че в по-гъстия елемент на водата се виждат такива 
форми, каквито намираме в растението и в още по-
твърдото вещество. Тук насочваме към отличния 
труд на Теодор Швенк: «Чувствителният хаос»53  В 
изказвания за движението на водата – за водата като 
посредник на звездни констелации – Швенк говори 
за духовната същност на течното. Но това, което в 
течащата вода се вижда като течаща мъдрост, се на-
мира и във въздуха. Формациите на облаците, като 
израз на формиращите сили на въздуха, разкриват 
един въздушен организъм в околността на Земята, 
който не се приема достатъчно сериозно. В 88 илюс-
трации Швенк доказва организационната сила на 

 51 Рудолф Щайнер – Ита Вегман: Основи за разширението 
на лечебното изкуство».

 52 Херберт Шпрангер: съвременен изследовател биолог, 
замъкът Хамборн над Падерборн.

 53 Теодор Швенк: «Чувствителният хаос» издателство Сво-
боден духовен живот Щутгарт, 1962.
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Схема 16
Метеорологичният аспект за пораждането на веществата
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Схема 17
Метеорологичен аспект за пораждането на веществата срещу 

новогодишното пълнолуние 
14 – 27 декември 1952
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висши същности (ентитети) във водата и въздуха. 
Тези организиращи сили са познати и на лекаря и 
той достатъчно добре познава как смяната на вре-
мето може да повлияе на здравето и болестта.

Ясно е, че също и организиращите сили, които 
действат в растението трябва да се открият и в ме-
теорологията.

Илюстрациите 15, 16 и 17 показват една до 
друга кривите на теглото и на въздушното налягане 
като критерий на метеорологията. В тънката линия 
виждаме протичането на движението във вещест-
вото, а в дебелата линия протичането на метеоро-
логичните процеси. В схема 17 познавачът може 
да разбере насоката, в която Шпрангер смята, че 
в своите изследвания е открил закономерностите 
между растежа на растенията, метеорологията и 
звездното небе.

Някои изследователи се заинтересуваха от пуб-
ликуваните в «Учение за субстанциите» факти за 
пораждането и изчезването на субстанциите. На 
някои места бяха направени опити да се повторят 
съобщените резултати. Такива опити не са протек-
ли напълно задоволително, понеже първоначални-
те положителни резултати след известно време се 
прекратили. Трябва да се каже, че също и собст-
вените опити понякога не довеждаха до желания 
резултат. Кои са пречките, не може да се каже с 
положителност. Изглежда, че както увеличаваща-
та се радиоактивност на въздушната обвивка на 
Земята, така също и познатите нарушения във въз-
душния организъм, породени от астронавтски екс-
перименти и самолетните дюзи на увеличаващия 
се въздушен транспорт, са виновни за временните 
неуспехи на такива опити относно пораждането и 
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умирането на веществата. За да успеят такива опи-
ти е нужен ненарушен, фино-чувствителен обмен 
на силите между макро- и микрокосмоса.

В края на краищата обаче описаното показва, 
че са налице представи за света на веществата, кои-
то ще водят до все по-живи идеи и които ще трябва 
да навлязат в практическия живот.

Човешкото същество има тяло, душа и дух. Със 
своето тяло то принадлежи на един телесен свят, 
със своя дух принадлежи към един творчески свят 
на дейностите, с душата си човекът свързва тези 
два свята. Той възприема външния телесен свят 
чрез своите сетивни органи и го превръща във вът-
решен душевен свят. Това са опорните стълбове на 
едно духовно-научно ориентирано разглеждане на 
човека. Този вътрешен душевен свят първоначално 
се състои от примитивните преценки на симпатия-
та и антипатията, – едно душевно поведение, което 
има както човекът, така и животното; едва на една 
по-висока степен от душевния живот, където споме-
нът и мисленето създават един подреждащ конти-
нуитет, едва там човекът се издига над животното. 
Сетивните възприятия получават трайност; развиват 
се представи, понятия и идеи. Собствената мисъл 
застава в центъра на душата, където се разглежда 
и осветява; човекът мисли, той докосва сферата на 
духа. Когато неговите мисли станат неегоистични, 
когато неговият Аз се отдръпне от симпатиите и ан-
типатиите и се ослуша, тогава творческият дух ще 
му разкрие законите на света.

Този стадий на душевното развитие беше дос-
тигнат през 15 век: Времето на откритията започна 
и доведе до нашия природонаучен мироглед. Но 
понеже духовният стремеж във все по-голяма сте-
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пен беше обвързан със сетивните възприятия и ка-
узално-детерминистичния начин на мислене, този 
мироглед първоначално стана материалистичен и 
оттам едностранчив. Трагедията на материализма е 
неспособността му да разбере материята, както се 
изразява Рудолф Щайнер. Причинно-следственият 
начин на мислене построява стена, която все по-тяс-
но и по-тясно ни затваря в един свят, който в края 
на краищата е илюзорен. Едва когато се отдаде да 
се пробие тази стена – би могло още да се каже: да 
се преодолее Кант – едва тогава пред човека ще се 
разкрие светът на творческия дух.

Както Кеплер открива хармонията на сферите и 
Гьоте морфологично изследва творческата дейност 
на прарастението през всички метаморфози на расти-
телната същност, така ще стане възможно и да се 
опознае творческата дейност на космическите праоб-
рази в съществуването на веществото. За да изживее 
видимия свят като завършек на пътя на Бога – като 
огледало на духа – или с други думи: «като прояв-
ление на същността», точно затова лекарят трябва 
да премине през изпита на природата.

X
МУЗИКАТА ВЪВ ВЕЩЕСТВОТО

Вече е достатъчно ясно, че създаденият свят про-
явява тайнствени закономерности, които се коре-
нят в историята на сътворението. Подреждащата 
световна сила пронизва всички организми в света. 
Тя твори във въздуха и водата и в създаването на 
веществата.
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Още в «Учение за субстанциите» се казва, че 
химията в земната материя е омагьосаната там му-
зика. Законът на простите и мултипните пропорции 
на Авогадро, законът действащ в масата, законът 
на октавите на Нюлендс вече насочват към това, че 
в химическите закономерности срещаме една мета-
морфоза на музиката. Особено законът за октавите 
разкрива тайни от историята на сътворението, ко-
гато това правилно се разбере.

Когато подредим химичните елементи според 
възходящото атомно тегло, виждаме, че характерни-
те свойства на тези елементи се повтарят в определе-
ни интервали, както при музиката основният тон от-
ново се появява в октавата. Когато се абстрахираме 
от благородните газове и поставим водорода начело, 
извън порядъка, като пра тип на елементите с атомно 
тегло 1, то например първата редица от 7 елемента, 
която се получава по този начин се характеризира с 
това, че подредените в нея вещества дотолкова под-
лежат на един ръководещ организационен принцип, 
доколкото валентността на тези елементи се покачва 
до 4-та степен и след това отново слиза.

1.  редица:           литий
                            берилий
                            бор
                            въглерод
                            азот
                            кислород
                            флуор

Li
Be
B
C
N
O
F

едновалентен
двувалентен
тривалентен
четиривалентен
тривалентен
двувалентен
едновалентен

     I        II      III    IV     V      VI     VII
     Li      Be     B     C       N      O      F 
     7       9       11    12     14     16     19атомно тегло:
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Когато преминем към следващото вещество след 
флуора, стигаме до следващото по големина атомно 
тегло на натрия и веднага забелязваме, че свойства-
та на лития съществено се повтарят (виж «Учение 
за субстанциите» под алкалии). Следващият по под-
реждане магнезий също показва сродство с берилия, 
алуминият с бора, силицият с въглерода, фосфорът с 
кислорода, сярата с кислорода и хлорът с флуора.

Следващото вещество в редицата на атомните 
тегла е калият и веднага отново можем да устано-
вим, че свойствата на калия са почти същите като 

     I        II      III     IV     V      VI     VII 
     Na     Mg   Al     Si      P       S       Cl
     23     24     27     28     31     32     35атомно тегло:

2. редица            натрий
                           магнезий
                           алуминий
                           силиций
                           фосфор
                           сяра
                           хлор

Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl

едновалентен
двувалентен
тривалентен
четиривалентен
тривалентен
двувалентен
едновалентен

3. редица            калий
                           калций 
                           скандий
                           титан
                           арсен
                           селен
                           бром

K
Ca
Sc
Ti
As
Se
Br

едновалентен
двувалентен
тривалентен
четиривалентен
тривалентен
двувалентен
едновалентен

     I        II      III     IV     V      VI     VII 
     K      Ca     Sc     Ti      As     Se     Br
     39     40     44     48     75     79     80атомно тегло:
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тези на натрия и лития. Така започва една трета 
октава, в която калият показва сродство с натрия, 
калцият с магнезия, скандият с алуминия и т.н..

Следват още 3 октави, които заедно с пра типа 
на елементите – именно водорода – правят 7 окта-
ви.

За специалиста веднага е ясно, че при разглеж-
дането на това подреждане се проявява поредица 
от закономерности. Най-напред се забелязва, че 
подобността на подредените един под друг елемен-

âèñîêà 
âàëåíòíîñò

ãðóïà

âàëåíòíîñò

îñíîâè                       êèñåëèíè        
                                             

Схема 18
Периодичната система

като резонанс на творящата музика

Закон на октавите (периодичната система), съкратен
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ти е най-изявена в края и че алкалиите: литий, 
натрий, калий, рубидий, цезий са така сродни 
един с друг, че за анализиращия химик е трудно 
да определи отделното количество на всеки един 
от тях, когато са смесени. Подобно е и при група 
VII, където сродството на стоящите там халогени 
флуор, хлор, бром, йод е много голямо. Към група 
VI в посока отляво или също отдясно, сродството 
забележително намалява.

Второто, което прави впечатление е, че 
елементите вляво от средата повече или по-малко 
образуват основи, докато тези вдясно от средата 
образуват киселини.

Ние вече казахме, че валентността в групите 
от I до IV се покачва и отново намалява докато дос-
тигне до VII. Законът на октавите поставя земните 
вещества в един вид симетрия по отношение на 
средата и тази симетрия съдържа в себе си неспо-
койствието на развитието, образно може да се каже: 
Веществата от група V не само са тривалентни, но 
те са научили още нещо и могат да се проявяват 
и като петвалентни. Елементите от група VI не са-
мо са двувалентни, но могат да се проявят и като 
шествалентни и веществата от група VII не само 
са повторение на група I, но доста са научили и 
могат да се проявят като седемвалентни. Кой не 
би подскочил от вълнение когато разглежда тези 
закономерности?!

В този закон на октавите виждаме една картина 
от историята на сътворението. Въглеродът – като 
представител на земния елемент54  – стои в група 
IV, така да се каже, като център на цялото земно 

 54 Рудолф Хаушка «Учение за субстанциите» стр. 44.
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развитие. Днешната Земя, както вече многократно е 
разглеждано, е повратната точка в развитието; след 
като е преминала през степените Сатурн, Слънце, 
Луна тя достига земната степен и вече съдържа 
предпоставките в бъдеще да премине през следва-
щи метаморфози. Възможностите на развитието, по-
явили се от момента, когато се е извършила Мисте-
рията на Голгота, пророчески са изразени в закона 
на химичните елементи. Следващите състояния от 
развитието на Земята са загатнати в групите V, VI и 
VII. За закона на ритмите на сътворението, предста-
вен в седем степени, още ще говорим в следващите 
глави; това е един ритмически принцип, който се 
проявява във всички събития на сътворението.55 

По-късно чрез Майер и Менделеев – в стреме-
жа им да представят всичко в една и съща схема, 
като се опитват да подредят типичните метали – се 
затъмнява яснотата на основния закон на октави-
те. Металите принадлежат към друг творчески 
принцип и нямат какво да търсят в периодичната 
система.56 

Ритъмът на 7-те планетни превъплъщения на 
Земята в целостта на сътворението се отразява 
– както вече беше обяснено – във все по-кратки 
ритми, това са 7-те световни епохи, 7-те коренни 
раси, 7-те културни епохи – да, дори до 7-те дни 
на седмицата.

При всички тези разглеждания се вижда, че 
средата на всички ритми е от особено значение; 
принципът се обръща в средата на всеки един от 
седемте ритми. В четвъртото планетно превъплъ-

 55 Сравни глава IV и V.
 56 Рудолф Хаушка «Учение за субстанциите» стр. 264.
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щение съдбата на човека се обръща и той от творе-
ние се издига до творец. В средата на четвъртата 
световна епоха на Земята (атлантската) се уста-
новява човешката форма, която се развива през 
седем коренни раси. В четвъртата културна епоха 
приключва мъдростта на откровението и чрез Мис-
терията на Голгота в развитието навлиза един нов 
творчески импулс. Също и в средата на седмицата 
внимателният наблюдател може да забележи тихо-
то прозвучаване на този факт и да открие появата 
на един преломен момент. Който е чувствителен 
и вътрешно може да усети свръхсетивните неща, 
– което често се изразява само в дадено настрое-
ние, но говори за нещо обективно, – той все повече 
може да се убеди, че има едно абсолютно качество 
на седмичните дни, също както има и абсолютни 
тонове. Човек може да се упражнява в такова възп-
риемане. Авторът е правил това в много житейски 
ситуации: в пустинята, в самотна лодка в океана, 
в пленничество и така може да се установи иден-
тичността на дните от седмицата и без календар. 
Срядата все се проявяваше като ден за решения. 
Някои от читателите може би също ще достигнат 
до подобна констатация, когато ретроспективно 
разгледат събитията от своя живот. Да се внимава 
за такива изживявания, принадлежи също към «из-
пита пред природата».57 

 57 Сравни също E. Bindel и A. Blickle: «Zahlengesetze in der 
Stoffeswelt»; издателство Freies Geistesleben, Щутгарт.
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XI
ДЪЖДОВНАТА ДЪГА ВЪВ ВЕЩЕСТВОТО

В смисъла, в който беше разгледано това, което бе-
ше описано в главата, отнасяща се до фактите на 
сътворението, Земята бавно достига до това състо-
яние, при което се конституира нейната минерална 
природа. Рудолф Щайнер описва това състояние 
като прииждане и разпръскване на облакоподобни 
образувания, от които вали това, което по-късно 
става например варовик и калций и което предиз-
виква изграждането на нашите планини. Светът 
е още светло-тъмен; цветовете още не са родени. 
Тогава като едно повторение на старото лунно 
състояние между заплашително движещите се об-
лаци, между светлина и мрак се появява баграта. 
Това, така да се каже, е една пра небесна дъга, 
която изпълва обвивките на Земята и тази цветна 
игра на Земята се сгъстява до това, което днес 
ние наричаме метали. Металите някога са имали 
такава неопределена етерна форма, каквато днес 
представлява същността на багрите.

В «Учение за субстанциите» изчерпателно се 
говори за същността на металите. Там се показва 
как при тях се получава определен ред, когато се 
разглеждат с техните характерни свойства и те 
се подредят според тях. Подредят ли се според 
свойствения им блясък, звук и проводимост, вина-
ги се получава следният ред: олово, калай, желязо, 
злато, живак, мед, сребро. Може да се покаже как 
този порядък се изразява и числово, когато те се 
подредят според числото на тяхната проводимост 
на топлина и електричество.

По същия начин може да се покаже как ъгло-
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вата скорост на планетите Сатурн, Юпитер, Марс, 
Слънце, Меркурий, Венера, Луна поражда един 
порядък, който астрономически отговаря на уста-
новените пространствени сфери на планетите.

С право може да се мисли, че движението на 
планетите се превръща в свойствата на металите 
на Земята. Живата динамика на планетите по мета-
морфозирал начин се проявява като електрическа 
проводимост на металите. Гласните в езика предс-
тавят един звучащ, метален елемент, който също е 
сроден с планетите. И както гласните прозвучават 
вътре в консонантната структура на думата, така и 
металните жили, като резултат на планетните въз-
действия, пронизват тялото на Земята.58 

Но по един още по-категоричен начин метали-
те разкриват своя произход от сферата на плане-
тите, – а именно от пра небесната дъга. Всичките 
метали имат много тясно отношение към багрите, 
към цветовете и чрез разхлабване на материята в 
тях е възможно да се види появата на багрени фе-
номени, които изненадват.

Когато се изковават тънки пластини от метали, 
или те се разтегнат докато станат прозрачни, тога-
ва може да се установи, че в прозиращата светлина 
– наблюдавани в реда, в който проявяват другите си 
свойства – те отговарят на цветовата дъга. Прозрач-
ни пластинки от сребро са виолетови, когато светли-
ната ги прониже, от живака са синьо виолетови, от 
медта са сини, от златото – зелени, от желязото – жъл-
ти, от калая – оранжеви; Оловото за сега не може да 
се изкове в такива тънки пластинки. Още калаените 
и железните пластинки или огледалото, получено от 

 58 Рудолф Хаушка «Учение за субстанциите» стр. 205.
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тези метали, се приготвят много трудно. Може да се 
опита, да се направи метално огледало от разтвори 
и да се прекъсне образуването на огледалната повър-
хност в момента, когато покритието още е прозрачно, 
по този начин се стига до същите резултати.

Най-добре обаче можем да се възхищаваме на 
багрите на металите, когато възпламеним метала. 
Това се постига по различен начин. Например могат 
да се разтворят метални соли в алкохол или да се от-
делят и запалят в плитък съд. В пламъците – макар и 
по-прикрити – се появяват онези багри, които вече ви-
дяхме при тънките пластинки. Пламъкът е така жив, 
че не може едностранно да покаже една единствена 
багра, а интензивно разпръсква цветни отблясъци, 
които приличат на живото искрене на звездите.

 

Метали:

олово
калай
желязо
злато
живак
мед
сребро

огледало или 
пластинки:
-
оранжев
жълт
зелен
син/виолетов
син
виолетов

пламък

червен
оранжев/лилав
жълт/червен
зелен/пурпурен
зелен
син/зелен/червен
виолетов

Но така, както небесната дъга често показва огле-
дално отразена дъга до себе си, така и при металните 
цветове се констатира един феномен, който застава 
редом с другия. Съществува още една форма на раз-
хлабване на металността, която наричаме колоидно 
състояние и така при металните колоиди виждаме да 
се появяват комплементарните (допълващите) цвето-
ве: при среброто жълт, при медта оранжево-червен, 
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при живака червено-кафяв, при златото като цветове-
те на прасковата (пурпур), при желязото жълто-чер-
вен, при калая червен, при оловото син. Естествено 
не винаги съвсем точно се появява комплементарни-
ят цвят, но приблизително и когато се помисли, че 
също и колоидите бързо променят цвета си – според 
големината на частиците – може да се разбере, че да-
дените в литературата цветове на металните колоиди 
са изложени на колебания.

Проявата на металността като цветова дъга оп-
равдава нейното приложение в терапията на общата 
човешка организация. Относно цветовата терапия 
– като отделна област при съвременното разширя-
ване на лечебното изкуство въз основа на духовно-
научни познания – ще се говори по-късно.

XII
ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ЗВЕЗДИТЕ В ЗЕМНИТЕ 

ВЕЩЕСТВА

«Когато в основата на своите изследвания човек 
постави Гьотевото цялостно наблюдаване на при-
родата, ще разбере, че непредубеденият интерес 
заедно с художествено чувстване поставя някои 
природни феномени в съвсем нова светлина и ос-
вен това вижда нещата да застават в изпълнени със 
значение взаимни отношения».

С тези думи в «Учение за субстанциите»59  на 
читателя се представя характерът на металите и 
алкалоземни.

 59 Рудолф Хаушка «Учение за субстанциите» стр. 205.
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Изследванията доведоха до резултата, че алкало-
земните се отнасят към металите както съгласните 
към гласните и те от своя страна както постоянните 
звезди към планетите. Вижда се доколко металите са 
подчинени на други творчески принципи за разлика 
от алкалоземните. Взаимните връзки на металите с 
гласните и с планетите са така очевидни и в «Учение 
за субстанциите» са така подробно обяснени, че тук 
няма подробно да ги разглеждаме.

Но за да ни стане ясна органическата принад-
лежност между алкалоземни, съгласни и постоянни 
звезди и да можем да я почувстваме, може би тук 
е необходимо едно допълнение към описаното в 
«Учение за субстанциите».

Когато вечер човек погледне звездното небе и 
през лятото види ниско на хоризонта светещият Зоди-
ак, и си спомни как през зимата светлите съзвездия 
на Зодиака бяха високо на небето; може да се породи 
въпросът: Какво изпраща този Зодиак към Земята и 
към хората и какво значение има това за тях?

Преди всичко ще се установи, че има една 
лента в областта на постоянните звезди, която на-
ричаме еклиптика или зодиакален кръг, пред кой-
то Слънцето се придвижва в течение на годината. 
Не цялото небе на постоянните звезди е от голямо 
значение за нас, а само една избрана лентоподобна 
сфера, разделена на 12, която изпраща чрез Слънце-
то своите въздействия към Земята и към хората.

Някои стари писмени документи дават сведе-
ния за силите на зодиите и за значението на техните 
имена, но за този вид разкази ни липсва разбиране-
то. Особено природната наука отрича всяка връзка 
с подобни, споменати в старите книги традиции. В 
основаната от Рудолф Щайнер духовна наука обаче 
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по един подходящ за съвременното съзнание начин 
непрекъснато се говори за връзките между звезд-
ния порядък, Земята и човека. Посочват се много 
пътища, по които може да се постигне познание за 
всеобхватните творчески принципи, чиито образи 
дълго време наблюдавахме в тези звездни форми, 
без да можем да ги разберем.

Постепенно разбираме, че от същността на 
този звезден порядък е произлязло всичко, което е 
образувало Земята и човешкото тяло. Искаме ли в 
подробности да опознаем тези съзидателни сили, 
които действат надолу от постоянните звезди и от 
планетите, бихме могли да се запитаме: Кои са пос-
ледните възприемаеми физически проявления на 
тези въздействия?

Ние знаем, че металите са физическият израз 
на планетните сили върху Земята. Сега искаме да 
изследваме, кои земни вещества отговарят на въз-
действията на отделните зодии.

За изразяване на същността на всяка отделна зо-
дия с нейната индивидуална формираща сила Рудолф 
Щайнер посочи душевни състояния и жестове, които 
намират своя израз в евритмията. Когато като приро-
донаучен работник човек дълги години е упражнявал 
тази евритмия и е приел в себе си жестовете на всяка 
отделна зодия, и от друга страна познава жестовете и 
настроенията на веществата, тогава става възможно 
да се почувства конгруентността между зодиакалния 
кръг и земните вещества. Такива занимания и упраж-
нения се проведоха през тридесетте години заедно с 
доктор Кирхнер-Бокхолт.60 

 60 Бокхолт / Хаушка: «Земните вещества като израз на жес-
товия език на зодиака.» Натура; година 1931/32, стр. 206.
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Това ще се изложи детайлно. (Виж схема 19 
и 20.)

Тези 12 зодии са получили имената си от едно 
старо ясновидство:

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион или Орел
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби                                      

Четири от тях заемат особен ранг; те са:

Лъв
Орел
Водолей
Телец                        

Тези четири, които са ни познати от митологи-
ята и от Апокалипсиса на свети Йоан, винаги са 
били считани за представители на творческите си-
ли, създали човешкия образ, както това видяхме в 
четвърта глава: Орелът представящ силата на мисле-
нето, което е свързано с главата; Лъвът с неговото 
мощно изграждане на бюста, като представител на 
сърдечните сили; Телецът, като представител на 
волята, опираща се на веществообмяната и накрая 
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Схема 19:
Евритмични зодиакални жестове и пораждащите се от тях 

съгласни. 
(Фигурите са взети от книгата на Р. Щайнер

 «Евритмията като проявен говор»
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Водолеят като този, който създава хармонията на 
трите принципа в земната организация на човека 
и който от древните хора се означава като човек 
или ангел. Така през атлантската епоха могат да се 
различат четири човешки типа: Ореловият – или 
главовият човек, лъвовият – или гръдният човек, 
телецовият – или веществообменният – волев човек 
и този, който е успял най-далеч да доведе до хармо-
ния тези три принципа – водолеевият човек.

H
K
Na
Ca
C
Mg
Al

Въздействията на зодиакалния кръг 
в  земните вещества

Âîäîðîä (õèäðîãåíèóì)
Êàëèé
Íàòðèé
Êàëöèé
Âúãëåðîä (êàðáîíàò)
Ìàãíåçèé
Àëóìèíèé

O
F
Cl
Si
N
S
P

Êèñëîðîä (îêñèãåí)
Ôëóîð
Õëîð
Ñèëèöèé
Àçîò (íèòðîãåí)
Ñÿðà (ñóëôóð)
Ôîñôîð

Схема 20



142 143

b

Да обърнем поглед към съзвездието Лъв. Ру-
долф Щайнер причислява към нея съгласната «Т» 
и един жест, който изразява: «пламенно въодушев-
ление».61 

При този жест, при който ръцете се разтварят 
изправени нагоре, човек се усеща чак до перифери-
ята пронизан от сила и възторг. Тази сила и възторг 
затопля кръвта от сърцето към главата и протича 
към външните крайници. Така можем да достигнем 
до засилено усещане на потока на нашата кръв и 
силата, която от сърцето затопля този кръвен поток 
и го пронизва чак до външната периферия.

Стигнем ли от този жест до оформянето на 
звука «Т», пред себе си имаме една картина, която 
ако я разгледаме познавателно, можем да извле-
чем изводи относно важни процеси в човека и в 
природата.

В зодията Лъв, Слънцето изгрява през август. 
В средата на лятото на Земята виждаме как расти-
телния свят започва да прецъфтява, това ще рече: 
«разгръща се същността на цветовете». Като че 
ли в цветовете, растението се издига нагоре към 
слънчевата светлина. То се разпръсва в космоса в 
аромат, цветен прашец и багри, и изцяло се отваря 
за вливащите се в него извънземни сили. След това 
процесът се обръща; това, което цветът разпръсва, 
се опложда от космоса и обърнато в обратна посока 
към растението, води до образуване на семето.

Така в природата имаме един процес, който 

 61 Р. Щайнер: «Евритмията като видим език (говор)»; 
фил.-антропософско издателство Дорнах 1917, стр. 174.
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става видим в жеста на «Т». Протичащите в «пла-
менен възторг» от сърцето към периферията сили, 
се насочват обратно в тялото, когато образуваме 
съгласната «Т» и сега лъчисто ни пронизват от 
горе надолу. Така ние изживяваме преобразяване 
на възторга в нови форми на човешкия дух. Също 
както семеобразуването същевременно е отговор 
на космоса към жертвата на разпръснатия цвят, та-
ка в това, което се влива в човешкото същество с 
«Т-жеста» можем да видим възкръсналото в една 
нова форма въодушевление. Пътят тук преминава 
през смъртта. В този процес се отразява нещо подоб-
но на човешкото изграждане на мисли. За да можем 
да мислим, ние трябва да приемем един смъртен 
процес. Да имаме свободни, творчески мисли е въз-
можно само тогава, когато в изпълненото със сила 
въодушевление изпращаме топлина от сърцето към 
главата и с това се отворим към чистите световни 
мисли, които обхванати от Аза се сгъстяват до об-
разуването на обикновените ни мисли.

Макар това да изглежда само като една карти-
на, въпреки това то е реален процес, в основата на 
който лежат веществени процеси. Водородът (на-
речен в «Учение за субстанциите» огнено вещес-
тво) е това, което носи този процес. Между всички 
земни вещества водородът е този, който се стреми 
към най-високите области на атмосферата. Съдър-
жанието на водород в долните атмосферни слоеве 
е 0,02%, докато на 100 км височина съдържанието 
се покачва до 70%; във веществото се проявява ед-
на сила нагоре, която издига със себе си всичко, с 
което той се свързва. Така например тежкото олово 
чрез съединяването му с водород се превръща в газ. 
Също и други вещества, като въглена, варовика и 
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др. Чрез водорода те стават газове. Но още нещо е 
съществено за водорода: От всички земни вещест-
ва той е този, който съдържа най-много топлина. 
Известно е, че пламъкът на експлозията, който е 
водороден пламък, създава най-високата темпера-
тура и се използва за спояване на желязо и други 
метали.

Така във водорода откриваме свойствата за 
най-голям подем и най-силно отношение към топ-
лината. Тези свойства правят възможно протичане-
то на процеси, каквито току що описахме в жеста 
на съзвездието Лъв и така в образуването на цвета 
и семето навсякъде намираме следите на водорода 
като веществен израз, който никъде в растението не 
се намира в такова изобилие, както в субстанциите 
на цветовете и семената. Също и в човешкия орга-
низъм пламенните сили на водорода са тези, които 
произлизат от сърцето и се откъсват от тежестта на 
връзката си със Земята, като правят възможно да 
се образуват представи, които не извират от мате-
риализма, а се спускат от космоса. Тук естествено 
не става въпрос за груби материални процеси, а за 
действието на съзидателни сили, които са тясно 
сродни с процесите, свързани със сърцето. Чрез сво-
ите духовно-научни изследвания Рудолф Щайнер 
можа да разкрие тези факти и да насочи вниманието 
към тяхното изключително значение. Той нарича 
водорода «сърцето на света».

За нас е важно практически да използваме едно 
такова познание. Може би на някой ще изглежда 
като игра с аналогии, когато се прави такова разг-
леждане. Но ако човек наистина проследи тези мис-
ли, ще види как те ни приближават до същността 
на веществата, от които в химията днес познаваме 
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само абстракции. Тези мисли водят веществата до 
техния същностен праобраз и точно чрез това ни 
помагат да разберем тяхното действие в човека и в 
природата, и само това може да ни доведе също и до 
правилно прилагане на веществата в терапията.

Така и в този случай ще се запитаме: Как да 
възбудим в човека водородния процес, как да го 
подбудим към свободни човешки мисли? Ние мо-
жем да го постигнем, като се изпълним с истинско 
въодушевление към духовни цели; ние можем да 
излекуваме един болен човек, когато чрез художес-
твената терапия по правилен начин предизвикаме 
в него въодушевление от красотата на света, на 
багрите, тоновете и словото.

Медикаментозно, както следва от казаното 
досега, се прилагат средства от семена и масла, 
които в себе си силно подчертано носят водород-
ния процес. 

h

Да разгледаме лежащото срещу Лъва съз-
вездие Водолей. Към него принадлежи звукът 
«М» и един жест, който изразява и създава хар-
монично равновесие.62  Ние протягаме двете ръце 
напред, едната нагоре, другата наклонена надолу и 
ги оставяме да се движат издигайки се и спускайки 
се, като при това изживяваме как в нас нагоре се 
издига един поток, а един друг, противоположен 
се спуска надолу. Животът протича през нас като 
уравновесяващ се навсякъде поток и ние достига-

 62 Р. Щайнер: «Евритмията като видим език (говор)», 
стр. 175.
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ме равновесието на онези сили, които протичат от 
горе-надолу и от долу-нагоре, прониквайки се една 
с друга. Постигнем ли чрез този жест оформянето 
на звука «М», довеждаме този течащ живот до оп-
ределено оформяне; като с едната ръка приближим 
към себе си потокът отдолу-нагоре, с другата ръка 
го обвиваме с потока отгоре-надолу и довеждаме 
движението до успокоение, до формообразуване. В 
звуковия жест най-важното е целият воден човек да 
премине в течащо движение и с това да се събудят 
жизнените сили; около тях се увиват формообразу-
ващите сили, идващи отгоре и проникващи в орга-
низма. Чрез това въвеждаме вечно променливите 
форми на течащия живот във формите на физичес-
кия свят на проявлението. 

Ако в съзвездието Лъв и принадлежащия му 
жест опознахме сили, които ни извеждат от земното 
и ни водят към духовното и от друга страна, които 
въвеждат духовното в земния свят, то сега опознава-
ме една сила, която въвежда в хармония нашата 
земно-телесна същност с духовното и която прави 
възможно духът по правилен начин да действа в 
нашата телесност. Това земно вещество, което носи 
в себе си този жест е кислородът (виж: веществото 
на живота в «Учение за субстанциите»). Кислоро-
дът, редом с азота и минимални количества други 
газове, ни обгръща в атмосферния въздух. Той ни 
заобикаля и в своето съединение с водорода като во-
да, а в скалите на Земята ни пресреща в съединения 
с почти всички земни вещества. Във всички тези 
форми на проявление той е носителят на живота. 
Нека например разгледаме минералния свят: Кис-
лородът така се свързва с почти всички вещества, 
че не променя тяхната характеристика, а по-скоро 
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довежда тяхната собствена същност до съответна-
та химическа действеност. Това може да ни стане 
ясно, когато разгледаме елементите силиций и кал-
ций, или металите. Те никога не биха достигнали до 
земна активност, ако не се свързват с кислорода в 
кварц, варовик и метални оксиди. Те запазват своя 
собствен характер, но кислородът ги прави химичес-
ки активни. Чрез съединяването с кислорода също 
е възможно хармонично да се свържат в соли кисе-
лини и основи. По такъв начин кварцът, варовикът 
и другите вещества се превръщат в твърдото, но 
активно преобразуващото се земно тяло. Дарява-
щата със живот сила на кислорода в същността на 
водата ни става още по-ясна. Носеща целия живот, 
водата прониква Земята; в структурата на растение-
то тя се изтръгва от земната тежест и се превръща 
в изграждаща жива вода. Водородът непрекъснато 
би се оттеглял към периферията на Космоса, ако 
кислородът не го сваляше надолу, за да образува 
заедно с него оплодяващата земния живот вода. 
Водородът прави възможно разпръскването и уми-
рането на растението и възкръсването в семето. 
През лятото растението се разпръсква с крилата на 
водорода; в прецъфтяването водородът го води към 
същността. Остава само семето, което е, така да се 
каже, котвата, за да може същността през следната 
пролет отново да пристъпи в проявлението и това 
сега става върху крилата на кислорода.

Описаните феномени ни показват как навсякъ-
де върху Земята кислородът образува основата на 
живота. Никакъв земен живот не може да се разгър-
не, без при това кислородът да играе значителна 
роля. Той превръща всичко в земен жител, понеже 
прави възможно в земно-живото да се вплетат и 
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видимо да могат да действат духовните формоизг-
раждащи сили.

Също и в човека кислородът упражнява тази 
функция. При първото поемане на въздух, с което 
човекът поема кислорода при раждането, той се 
превръща в земен жител и докато живее на Земята, 
се нуждае от кислорода като носител на живота.

Важно е да ни стане ясно, че водородът и кис-
лородът действат полярно. Ако приетата храна 
например достигне само до кръвта и с това в по-
лето на действие на сърцето, тя непрекъснато би 
се разпръсквала в нематериалното и ние не бихме 
могли да образуваме физическа плът. Едва чрез 
вдишвания кислород етеризираният хранителен 
поток се превежда във физическа форма и служи 
за образуването на органите.63 

_

Сега да разгледаме съзвездието Телец, което 
стои в квадратура с досега обсъдените зодии на 
Лъва и на Водолея. Към нея принадлежи звукът 
«Р» и един жест, който изразява сдържано дви-
жение; ние обгръщаме с дясната ръка главата си 
и полагаме лявата ръка на гърлото.64  Когато пог-
леднем този жест и го изпълним, като вътрешно го 
преживяваме, той ни дава една картина на «пълна 
затвореност в себе си». Главата се обхваща и така 
се изолира от космически влияния; полагането на 
ръката върху ларинкса е, като че ли да се задър-

 63 Рудолф Хаушка «Учение за храненето» стр. 25, 28 и 
38.

 64 Р. Щайнер: «Евритмията като видим език (говор)», стр. 
174.
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жи говорът и във вътрешността се стаяват сили, 
които иначе действат в словото. Тази задържана 
енергия изцяло ни изпълва и вътре в нас създава 
впечатлението за едно засилено чувстване. Докато 
иначе с формиращата сила на езика модифицираме 
издишвания поток във вокали и консонанти, сега за-
държаме тази формообразуваща сила. Организмът 
не понася дълго стаените сили и в звука «Р» тази 
задържана енергия тогава преминава в движение, 
което силно повлиява дишането. В «Р-жеста» ние 
извършваме с ръцете едно въртеливо движение нап-
ред и назад. То е, както че ли при това движение 
ние изцяло се отдаваме на въздушния елемент и 
формирайки движението в елемента на въздуха, с 
нашите физически крайници опипваме вдишването 
и издишването.

Потърсим ли в областта на химично-физичес-
ките процеси веществото, което съдържа в себе 
си това поведение, стигаме до азота. Азотът се 
съдържа в атмосферния въздух до 79%. Всъщност 
заедно с кислорода и водорода той образува атмос-
ферата. Във физиологията на дишането чрез своето 
поведение азотът създава някои загадки. Би тряб-
вало да се помисли, че за нашия дихателен процес 
той е от голямо значение, понеже се намира във 
въздуха в такъв голям процент. Науката не прави 
изказвания по този въпрос – изглежда, че азотът 
преминава през дишането и остава непроменен. 
Факт е, че азотът, съдържащ се във въздуха, не об-
разува в космоса никакви съединения; това изобщо 
е характерно за неговата същност в света. В мине-
ралния свят той почти не се среща в съединения с 
други вещества.

Като естествено съединение азотът се среща 
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само в чилската селитра, там той е произлязъл от 
животински екскременти, изложени на влиянието 
на различните атмосферни явления. Ако искаме 
да употребим азота от въздуха – както това обик-
новено се прави днес – и го прибавим към други 
вещества, това е един насилствен процес. Когато 
се произвежда амониева селитра, от свободно дви-
жещия се въздух, в който се намира една не здраво 
свързана смес от азот и кислород, чрез въздейст-
вието на мощен електрически пламък се получава 
здравото съединение на амониевия оксид, който 
образува основната субстанция на амонячната кисе-
лина. Тази амонячна киселина е изходен продукт на 
различни нитро-съединения, които от своя страна 
образуват основата на всички експлозивни вещест-
ва (барут, динамит, нитроглицерин, нитроцелулоза, 
пикринова киселина, екразит и др.). При това ние 
виждаме как азотът бързо се освобождава от тези 
насилствено създадени съединения и то със сила 
от своя страна. Неговата същност не се обвързва 
в здрави съединения; той винаги се стреми да ос-
тане подвижен и всичко да постави в движение. 
Едно експлозивно вещество не е нищо друго, освен 
оковано движение. От друга страна това подвиж-
но вещество, което само не иска да се обвързва, е 
посредник при много процеси; това ясно виждаме 
в индустрията за производство на бои при диазо-
тиране и купелуване; там азотът посредничи за 
съединяването на оцветяващите компоненти.

Един подобен процес – не напълно стигащ до 
вещественото – виждаме в образуването на багрите 
при растенията. Когато преодолявайки земната те-
жест растението се е развило от корените през лис-
тата и стъблото до цвета, на това място възникват 
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разнообразните красиви багри на цветовете. Как се 
получава така, че изведнъж от мрака на корените, 
от зеленината на листата се получава разкошното 
багрово изобилие? Тук е сферата, където растение-
то иска да разпръсне своята субстанциалност чрез 
дейността на водородния процес. Изтръгналата 
се от мрака разредена субстанциалност се отваря 
към светлината; тук посредник между светлината и 
мрака отново е азотът – като носител на световната 
душа – и чрез него се създават багрите на цветята. 
Като посредник той същевременно сваля влиянията 
на звездите надолу в разпръскващата се растителна 
субстанция. Обаче азотът при това не преминава 
във веществеността, а на това място растението 
става нежно и подвижно; то непрекъснато следи 
положението на Слънцето, става чувствително по 
отношение на насекомите, и с най-голяма сила апе-
лира към чувствата на човека.

В такава чувствителност, която води до движе-
ние, можем винаги да познаем същността на азота. 
При животното и при човека азотът, като изграж-
даща субстанция на организма, е приет в белтъка. 
Тук действа веществената субстанция на органите 
и с това изобщо се получава способността за вът-
решната чувствителност и за свободното външно 
движение. Чувствителност и движение са двата еле-
мента, чийто носител е азота, чувствителност не е 
нищо друго, освен движение на душевно ниво.

Би довело твърде далеч, ако засегнем всички 
взаимовръзки. Но в тези кратки сведения ние виж-
даме как азотът, със своята силна вътрешна подвиж-
ност и способност да произведе двигателни пори-
ви, се показва сроден с поведението на звука «Р». 
Освен това там, където е свързан насила, азотът 
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показва същата сдържана енергия, която виждаме 
в зодиакалния жест на Телеца.

В терапевтично отношение извънредно много 
може да се каже относно азота, понеже една област 
от терапията почива върху приложение на расти-
телния азот, именно алкалоидите. Навсякъде в 
организма, където искаме да поощрим дишането 
в широк смисъл или отново да го приведем в дви-
жение, виждаме значението на алкалоидите. Така 
в областта на белите дробове имаме действието на 
никотина, например при бронхиалната астма. На-
рушената дейност на червата се поощрява за ново 
движение с алкалоида на кафето. Известно е, че ако 
въздушният организъм заседне в някой орган, това 
може да доведе до епилепсия и тези задържания се 
освобождават с прилагането на Беладона. Болките, 
които винаги са знак, че душата прекалено силно 
се е закотвила във физическото тяло, можем да ус-
покоим с алкалоида на мака.

Така навсякъде намираме действията на азот-
ните съединения върху въздушния организъм и 
свързаното с него душевно (астрално тяло).

e

Да обърнем поглед към съзведието Скорпион, 
което по-рано се наричаше Орел и заедно с трите 
вече разгледани зодии на Лъва, Водолея и Телеца 
образува един световен кръст. Към него принад-
лежи звука «С» и един съвсем прост, но изразите-
лен жест.65  Ние държим лявата си ръка настрана и 

 65 Р. Щайнер: «Евритмията като видим език (говор)», стр. 
173.
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надолу отдалечена от нас, в цялата си стойка обаче 
чувстваме въздействащите отгоре формиращи сили 
на главата, които особено в протегнатата ръка ни 
проникват до стъпалата и до пръстите на ръцете; 
жестът действа върху нас вцепеняващо, втвърдя-
ващо, кристализиращо до здрави твърди форми. 
Спокойствие се излива върху целия организъм, но 
същевременно и една натрупана сила. Ние се чувст-
ваме здраво стъпили на Земята в този жест, който во-
ди до затихване на всичко инстинктивно, поривисто 
и неовладяно. Когато от този жест преминем към 
оформянето на звука «С», чувстваме как сдържана-
та сила избликва навън и пламенно, но същевремен-
но с наситена формираща сила, ние оформяме звука 
«С» (S) – характерната змиеобразна линия. Двата 
полюса в този звук са обединени; това е един огнен 
звук – ние се нуждаем от целия пламък на волята 
ни при оформянето на жеста, – но същевременно 
се нуждаем от концентрираната спокойна сила на 
нашата глава, за да овладеем този бушуващ огън и 
да го проведем в принадлежащата към звука изра-
зителна форма.

Разбираемо е, колко голямо въздействие вър-
ху човешкия организъм може да има този звук, 
който в себе си води до равновесие на двата по-
люса огън и форма. Ние виждаме неговия отпеча-
тък също и в двете организации на човека, които 
стоят полярно една срещу друга – във формата на 
движението на червата, във веществообмяната и 
във, втвърдената застинала форма на мозъчните 
гънки в нервно-сетивната система. Така можем да 
опознаем този звук, като нещо същностно, което 
води огнената сила до твърдо пластично оформя-
не. Ние можем да видим неговото въздействие 
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навсякъде, където ни пресреща намиращият се в 
твърдото огън. Но къде бихме могли да намерим 
това, изразено най-силно във веществеността? 
Нека да разгледаме въглерода.

Въглеродът не ни пресреща под формата на 
газ, както трите първоначално споменати вещества 
водород, кислород и азот; ние го намираме в мине-
ралната природа като твърдо тяло в три алотропни 
модификации като въглища, графит и диамант. Във 
всичките три форми на проявление ние имаме чист 
въглерод.

Диамантът е най-твърдото вещество, което се 
среща на Земята; той е кристализирал в правилна 
полиедрична форма. Но същевременно той също 
е камъкът, който съдържа най-много огън в себе 
си; огънят на диамантите е пословичен. Най-твър-
дата форма е просветлена и нажежена от искрящ 
пламък. Също и въглищата, които познаваме като 
черен твърд камък, имат същата огнена сила – но 
скрита в себе си. Тук тя е напълно заключена в 
черната тъмна материя и излиза на бял свят, едва 
когато при горенето формата се разпадне. Но и при 
двете модификации е ясно как огънят е доведен до 
образуването на твърдата материя.

Погледнем ли към живата природа или човека, 
виждаме че всичко, което е органично изградено, е 
проникнато от въглерода. Всеки лист, всеки цвят, 
всеки плод, всяко животно, всеки орган в човека, 
всяка отделна субстанция получава своето пластич-
но оформяне от изграждащата сила на въглерода. 
Тази изграждаща сила ни пресреща в безкрайно 
разнообразие в органичната природа. Модерната 
структурна химия, със своите формули ни дава из-
разителна картина за тази структурно-образуваща 
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сила. Поради тези си качества, като единствен от 
всички земни вещества, въглеродът е способен сам 
да се формира и поради това да може да създава 
все нови структури, вериги и кръгове.66 

Към тази въглеродна структура се присъединя-
ват и вчленяват в нея другите вещества, водород, 
кислород и азот, така че по този начин се образуват 
все нови субстанции. Днес са познати много милио-
ни различни въглеродни съединения. В сравнение с 
това всички други земни вещества, познати в хими-
ята като елементи, заедно образуват само няколко 
хиляди различни съединения.

Тази огромна формообразуваща сила, следова-
телно, може добре да се види. Но ние не обхващаме 
изцяло всички формиращи и изграждащи сили на 
водорода, когато ги възприемаме само във физи-
ко-етерния свят. Зад него се крие именно огънят, 
който прави въглерода носител на световните фор-
мообразуващи сили. Ние можем да си представим, 
че само поради това въглеродът може да създава 
толкова много органични вещества, понеже той 
самият е животворяща същност, пронизана от пра-
образите на духовния свят. Както един скулптор 
носи в себе си идеята, образа на произведението, 
което ще сътвори и се опитва да въплъти този об-
раз в материята – в дърво или в камък, – така във 
въглерода ние трябва да видим световните имаги-
нации, които с помощта на другите вещества той 
видимо осъществява в материята. Този процес 
идва до своя край в растението. Растението вдиш-
ва въглерода под формата на въглена киселина и 

 66 Рудолф Хаушка «Учение за субстанциите» стр. 44-48; 
сравни също глава XIII.
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тук го довежда до неподвижната форма. В човека 
обаче въглеродната дейност не бива да стигне до 
своя край, това в него би предизвикало проявата 
на тенденция към превръщане в замръзнало, не-
подвижно растение и човекът прекалено много би 
изчерпал своята душевно-духовна същност във 
физическото телесно формиране. Изграждащите 
сили на въглерода трябва да останат действени на 
едно по-високо равнище; затова въглеродът трябва 
да се издиша като въглероден двуокис. Една малка 
част, която може да бъде овладяна от Аза, винаги 
остава в кръвта, особено във венозната кръв на 
главата. Там чрез своята пластично-формираща 
сила той дава физическата основа за оформянето 
на мислите. Ние се нуждаем от формиращата сила 
на въглерода, – чийто процес не бива да оставяме 
да стигне до растителната форма – за да оформяме 
своите мисли и да можем да оформим духовността 
до пластически мисловни картини.

Колкото повече развиваме това образуване 
на мислите в посока на картинността, в посока 
на имагинативното, толкова повече ще можем да 
използваме въглерода в нас, толкова по-малко ще 
го издишваме. Така разбираме казаното от Рудолф 
Щайнер, че в медитацията дишането се променя, 
и че се издишва по-малко въглерод.

Така във въглерода ще можем да видим носите-
ля на една сила, която отпечатва огъня в твърдото, 
отпечатва духа в материята. Алхимистите наричаха 
това «Камъкът на мъдреците», който така насочва 
духа да действа в материята, че да възпламени и 
просветли плътта чрез огъня на духа.

Такова разглеждане може да доведе до там, да 
насочи прилагането на въглерода, например под 
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формата на растителен въглен (Carbo vegetabilis). 
Навсякъде в човека, където липсват физическите 
основи точно на азовата дейност, където се пораж-
дат процеси, които не достигат напълно нивото на 
човешкото, Рудолф Щайнер говори за един «изг-
раждащ животинското – процес».

Вече се каза, че въглеродът донася формира-
щите сили до огненото. В човека ние имаме топ-
линния полюс в обмяната на веществата. Тук се 
извършават процеси на разтваряне на приетата 
храна, които след това трябва да бъдат подложени 
на формиращата сила на Азовата дейност. Ако това 
не стане достатъчно интензивно, се пораждат на-
рушения, които могат да се проявят в много силно 
газообразуване, неоформени изпражнения чак до 
гнилостни разстройства. Тук е необходимо да се 
засили формиращият въглероден процес.

На този, доведен до животинската същност 
процес, човекът противопоставя един вътрешен, 
произвеждащ светлина процес, който го отличава 
от животното. В този вътрешен светлинен процес 
съществено участва въглеродът и това е основата 
на разгръщането на нашия сетивен и представен 
живот, нашият духовен живот (виж глава XIII).

Азовите сили се въвеждат изобщо в обмяната 
на веществата чрез въглерода под формата на захар 
в кръвта. Тези захарни сили от своя страна ние мо-
жем да доставим на организма в повишена степен 
чрез карамелизирана захар, която се прилага тера-
певтично при слабост в обмяната на веществата, 
но също и там, където недоведеният до своя край 
веществообменен процес води до нарушения в 
периферията, както това е при ревматизма и по-
даграта.
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Не е задача на тази книга да описва всички 
лекарства, които привеждат в действие описани-
те вещества, а само да даде няколко характерни 
примера за разбиране на действията на лечебните 
средства изобщо.

*

Погледнем ли назад към досегашните изложе-
ния, виждаме как представителите на зодиака: Лъв, 
Водолей, Телец и Орел ни довеждат до четирите 
най-важни вещества; водород, кислород, азот и 
въглерод, които изграждат целия органичен свят; 
взаимното действие и хармонията на тези четири 
вещества образуват белтъчната субстанция, която е 
основата на всеки живот. Как чудесно се разкриват 
разнообразните свойства на белтъка, когато видим 
как той е изграден от тези четири елемента, като 
всеки елемент сам за себе си има точно определена 
и простираща се нашироко възможност за действие, 
а всички заедно могат да образуват матрицата за раз-
гръщане на живата, – одушевената и одухотворена 
вещественост. Ние опознахме как кислородът внася 
живот във физическите форми, азота – като носи-
тел на това, което може да проникне този живот с 
душевност, водорода – като най-силната подемна 
сила, водеща извън материята чак до духовността 
и въглерода – като онази сила, която може да кон-
солидира духовното-душевното, живото до физи-
чески форми. В техните различни диференцирани 
съединения те имат възможност да оставят да им 
въздействат всички влияния от космоса и отново, 
и отново да се проявяват в един нов образ, отразя-
ващ космоса. Тази способност се вижда най-ясно 
изразена в семената, където белтъкът отново може 
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да възпроизведе отпечатания в него праобраз.
При едно такова разглеждане може да ни ста-

не ясна разликата между човешкия и растителния 
белтък. 

Тези изграждащи сили, които опознахме чрез 
четирите зодии, протичат от четирите посоки на све-
та и заедно работят за изграждането на растителния 
белтък. Чисти космически сили са тези сили, които 
винаги предизвикват възпроизвеждането на същото 
растение. Растението непосредствено е включено 
в макрокосмическия процес; човекът обаче е един 
микрокосмос сам за себе си, едно копие, едно отра-
жение на макрокосмоса. Като сили на своите орга-
ни той носи в себе си звездните сили на планетите 
и на зодиакалния кръг, а те, като микрокосмически 
копия на макрокосмоса изграждат неговия човешки 
белтък. В лекциите си за лекари Рудолф Щайнер 
посочва съответствието на сърдечната система и 
съзидателните сили на водорода, бъбречната сис-
тема и тези на кислорода, чернодробната система 
е сродна с изграждащите сили на азота и белодроб-
ната система – с тези на въглерода.

Значи в човека намираме четири органови сис-
теми, – тези, които съответстват на въздействията на 
Водолея, Телеца, Лъва и Орела, и изграждат човеш-
кия белтък. Тези органови системи, от чиито силови 
области се изгражда човешкият белтък, някога сами 
са произлезли от макрокосмическите сили; сега оба-
че като микрокосмос са подчинени на индивидуал-
ността на човешкото същество. Така във всеки човек 
се създава специфичен белтък, който обаче поради 
това е изложен също и на деформиращи и болестнот-
ворни сили. Това не е така при растението, където 
творческите сили на универсума могат да действат 
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чисти и непроменени. Също и животното по опре-
делен начин е микрокосмос, но при създаването на 
белтъка си то не е подчинено на въздействията на 
индивидуалността, а на своя вид.

Човекът сам трябва да носи отговорността за 
изграждането на неговото физическо тяло и в бъде-
ще той ще може да прави това правилно, само ако 
знае, че самият той произхожда от космоса.

В близко бъдеще, той все повече и повече ще 
опознава тези космически сили.

*

Всеки от четирите представители на Зодиака 
се придружава от два спътника, така Лъвът се прид-
ружава от Рака и от Девата.

a

Съзведието Рак ни показва един жест, който 
много характерно се изразява чрез написания знак. 
С двете ръце описваме едно движение като търкаля-
ща се спирала, обгръщаща ни все по-тясно, докато 
накрая ръцете се полагат върху тялото, лявата ръка 
отпред върху гърдите, дясната върху гърба. Този 
жест се придружава от чувството, че ние се откъсва-
ме като самостоятелно същество от една космичес-
ка общност, което телесно намира своя най-силен 
израз в образуването на гръдния кош, който тясно 
обхваща сърцето и белите дробове. Крайната поза 
на жеста ни оставя интензивно да опознаем това 
обгръщане чрез гръдния кош и така чрез този жест 
достигаме до силно съзнателно усещане на нашето 
тяло. От този жест на притиснатост, естествено въз-
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никва движението на звука «Ф», което представлява 
едно овладяно, но изпълнено със сила изхвърляне 
на въздух. Двете ръце се извеждат в посока на въз-
душния поток, като началото на движението е из-
пълнено със сила. Проникне ли се това движение 
със съзнание, чак до края на пръстите може да се 
почувства как този поток на издишването постепен-
но се отдалечава и откъсва. В самото тяло обаче 
това движение предизвиква един вид удар назад. 
Той се изразява при терапевтичното прилагане на 
движението на звука «Ф», с активиране отделянето 
на водата. Физиологично можем да си представим 
този процес така, че чрез обгръщащия раков жест 
силно осъзнаваме нашето тяло, което означава: да 
навлезем с Аза и Астралното тяло дълбоко в нашата 
организация. С това обаче се извършва разгражда-
не във физично-етерното и с това – отделяне на 
вода и въздух, същевременно обаче се излъчва и 
подтиснатото етерно. Така движението на жеста 
«Ф» ни показва: изпълнено със сила овладяване на 
лъчащия етер чрез формиращата сила на Аза.

В областта на субстанциите по съответен начин 
действа фосфорът. Рудолф Щайнер казва: «фосфо-
рът се намира в човека като фосфорна киселина и 
фосфорно-киселинни соли в белтъка, във фибрина, 
в мозъка и в костите. Той се стреми към неорганич-
ните субстанции, които имат своята сфера в Азовата 
организация. Той възбужда съзнателната дейност на 
човека; с това обуславя съня по противоположен на 
сярата начин, именно в посока на подбуждане на 
съзнателната дейност. Сярата прави това чрез по-
вишаване на несъзнателната физическо-етерна дей-
ност». Следователно действието на фосфорът е да ни 
поощри за една съзнателна дейност, – с което Азът 



162 163

и астралното тяло се въвеждат по-дълбоко в нашата 
организация. Това обаче има за последица, че етерно-
то тяло е принудено да се откъсне от взаимовръзката 
си с физическото тяло и че Азът и астралното тяло 
предоставят своите формиращи сили на физическо-
то. Това най-ясно се вижда в тази органна система, 
в която намираме фосфор – в мозъка, в нервите и в 
костите. Това са органи, които слабо са проникнати 
от живот и стоят изцяло в служба на азовата органи-
зация и на астралното тяло. Този полюс на нашата 
организация, особено мозъкът и нервите, служи на 
нашата съзнателна мисловна дейност. В тях почти ня-
ма живот, не действа регенериращата сила, а етерното 
тяло, което там е изтръгнато от неговите органически 
взаимовръзки, ни дава възможност за формиране на 
мислите. Мъдростта на етерното тяло, което някога 
то е получило като подарък от космическите шири-
ни, на този полюс се предоставя на Аза за съзнателна 
духовна дейност. Ако ние не проявим достатъчно ак-
тивност за осъзнаването на тази мъдрост, настъпват 
болестни нарушения, например безсъние. В такива 
случаи медикаментозно се предписва фосфор или ле-
чебно-евритмично – движението на звука «Ф».

Името фосфор означава «носител на светлина» 
и наистина в своето химико-физическо поведение 
той показва, че е обособил своята светлина от все-
общата световна светлина. Така в светенето на море-
то, в светлината на светулките, в припламването на 
блуждаещите огънчета ние виждаме да просветва 
същността на фосфора – Ракът е зодията в която 
Слънцето се намира през юли, когато вечер в гората 
и над поляните ни радват светулките. В природата 
виждаме нещо подобно на това, което горе описах-
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ме относно образуването на собствената светлина 
на мисълта в човешката организация.

Като един отпечатък на всичко това, което 
казахме до сега за фосфора и жеста на Рака, съот-
ветно за звука «Ф», ни изглежда поведението на 
фосфора, който се проявява като минерал. Ако се 
изложи парченце фосфор на въздух, той превръща 
кислорода в озон; озонът се получава при промяна 
на количеството на кислорода и то както е позна-
то в съотношение 3:1. Озонът е сгъстен кислород. 
Разгледа ли се този процес отблизо, се забелязва, 
че около светещия в зеленикава светлина фосфор 
се образува бял сгъстен въздушен слой, който на 
вълни се разпростира около фосфора; изведнъж той 
се самозапалва и пламъкът се разпръсква с една «Ф 
– динамика», която се чува и вижда. Рудолф Щай-
нер я характеризира като «тласък към действие».

c

Когато продължим от Рака през Лъва към 
Девата чувстваме в жеста едно огромно преобра-
зяване на съзнанието. «Разумно отрезвяване» се 
изразява с този жест: Лявата ръка е положена вър-
ху левия хълбок, а дясната ръка виси отпусната 
надолу. Ако в жеста на Лъва човек се е обърнал 
изцяло към пламенното въодушевление и косми-
ческите събития, сега човек изведнъж чувства 
как се завръща физически-телесно към себе си. 
Септември, месецът през който Слънцето застава 
в зодията Дева, е месец на зреенето, на образува-
нето на плода.

Към Девата принадлежи звукът «Б». Това е ед-
но движение на загръщане. Най-напред жестът се 
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разтваря, изразяващ получаване, приемане и след 
това ръцете се затварят, като че ли полученото се 
загръща с палто. Този жест «Б» може много силно 
да се почувства, когато се наблюдава Сикстинс-
ката мадона. Мария е обкръжена от група ангели 
и като че ли един от тях получава телесен образ, 
и тя държи детето Христос в ръце, като със загръ-
щащ, закрилящ жест го обгръща със синьото си 
покривало. В нейната поза изживяваме как тя се 
е отдала на обкръжаващите я небесни сили, на ко-
ито самата тя може да даде земната обвивка.

Жестът на загръщането, който изпълняваме 
при «Б», може да застане пред очите ни, когато в 
лабораторията правим следния експеримент: кога-
то в един калиев или натриев разтвор – луга, пред-
пазливо капнем метален разтвор, например меден 
сулфат, виждаме, че падащите капки не се смесват 
с калиевия разтвор, а се задържат в своята капкооб-
разна форма и се заобикалят от фина нежна кожица, 
като един воал. Чак когато разбъркаме, капките се 
разтварят и според обстоятелствата образуват една 
колоидна система. Както се знае, колоидните раз-
твори се характеризират с особеното действие на 
тяхната повърхност. Човек може да си представи 
колоидния разтвор като дисперсия67  от безбройни 
малки капчици, като всяка капчица изглежда изоли-
рана от земните условия поради това, че се изплъз-
ва от обикновените химически реакции.

В това колоидно състояние се намират също и 
течностите в тялото, като химът, лимфата и кръвния 
серум. Те всички имат характер на разтвори от ос-
нови – луга, която се появява навсякъде, където се 

 67 Фино разбиване на ситни капчици. Бел. пр..
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намираме в областта на живота. В тях се разиграват 
процесите на изграждането, на растежа и хранене-
то. Тези процеси са локализирани в областта между 
червата, черния дроб и бъбреците и ние трябва да 
си представим, че тук приетата храна се подлага на 
етерно преобразуване. От теорията знаем, колко е 
важна лугата за дейността на черния дроб. Така сти-
гаме до там да причислим основите калий, натрий 
и принадлежащите към тях малки братя към съзвез-
дието на Девата; тогава виждаме как в областта на 
субстанциите се извършва също такава силна про-
мяна, каквато изживяваме, когато преминем през 
поредицата от зодиакални жестове – от Рака през 
Лъва към Девата; там в субстанциалността от обра-
зуващите киселини вещества ние идваме до образу-
ващите основи вещества. 

Разгледаме ли същността на лугите и на ки-
селините, виждаме следните особености: лугите 
обикновено са по-гъсти, киселините са най-често 
подвижни, редки. Основите на вкус създават луго-
во, набъбващо усещане, а киселините са стипчи-
ви, свиващи. Докоснем ли една луга, пръстите ни 
стават лигави; киселината сбръчква кожата. Във 
всичко се вижда как лугата има един набъбващ, 
разширяващ, разрастващ характер както етерното 
тяло; киселината пък точно обратното – изсушаващ, 
свиващ характер също както астралното тяло. Та-
ка и в природата лугите се срещат най-много там, 
където се разгръща покълващият, поникващ расти-
телен живот, и където те се провеждат до сочните 
узряващи плодове; например ябълката като че ли е 
задържан в определена подута форма сок чрез едно 
«Б». В плодовете, които се препоръчват за диета, 
за да се алкализира организма, се съдържа много 
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калий. Всичко в природата, което се стреми да уз-
рее и в процеса на зреенето се формира земно, се 
опира на действието на алкалиите, в тяхната фор-
ма на съществуване, която още не е достигнала до 
фиксирането на химичните елементи.

*

Спътниците на Водолея са Козирог и Риби.

Водолеят, в който се намираме в равновесието 
на нашите сили, се предхожда от един жест, който 
се характеризира от Рудолф Щайнер с думите: «Ди-
алогът на мисълта със света». Става въпрос за това, 
доколко породените вътре в човека мисли могат да 
се реализират в света; това ясно се показва от жеста 
на Козирога. Левият юмрук се полага върху челото, 
дясната ръка е протегната напред; така стоим меж-
ду два полюса, с дясната ръка сочим навън, лявата 
полагаме върху главата, – задържащо и концентри-
ращо както мислите. Също и десният крак е поста-
вен напред, но това поставяне напред се овладява 
чрез изпълнена със смисъл сдържаност. Човек иска 
да изрази с думи резултата от този жест: – светът 
изграждан чрез мисълта и мисълта възпламенявана 
чрез света. Тази полярност се разтваря в жеста на 
звука «Л». Този жест най-добре ни се символизира 
от образа на растението; както растението с неговите 
корени се потапя в земната сила на притеглянето, 
но след това се изтегля нагоре и в листата достига 
до едно равновесие между силата на притеглянето и 
подемната сила – докогато в цвета започнат да пре-
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обладават подемните сили, които водят нагоре към 
едно активно отваряне и разпръскване – така също 
и с «Л» преодоляваме тежестта чрез протичащата 
в нашите ръце пластична формираща сила. Жестът 
«Л» действа изцяло в областта на етерното тяло.

Също и то се простира между тежестта на 
физическото тяло и изграждащите сили на душев-
но-духовното. Подобно на скулптор действа етерно-
то тяло в нас, водещо материята до формиращата 
сила на духа, и свалящо духа в материята – във 
вечното движение на махалото. Онова, което Гьоте 
казва в своето стихотворение «Песента на духовете, 
творящи във водите«, се вижда в жеста на «Л»:

«Душата на човека прилича на водата,
която идва от небето и до небето се изкачва 
и, вечно променяща, тя отново
трябва да се спусне на Земята.»

Чрез силата на това пластициране на етерното 
тяло водното в нас протича в насрещна на тежестта 
посока. Затова и «Л» действа терапевтично нався-
къде там, където водният организъм се е поддал на 
тежестта. Той навсякъде преодолява заприщванията 
и действа оживяващо върху цялата циркулация. Всич-
ки човешки изграждащи сили могат да действат чак 
тогава, когато всичко твърдо е доведено до течащо 
движение и Рудолф Щайнер характеризира «Л», като 
«формираща сила, преодоляваща материята».

Ние още ще видим как в Зодиака застават една 
срещу друга като полярности същността на Овена, 
като изграждаща формообразуваща сила и силите 
на Везни, които въвеждат всички останали сили в 
материята. Стоящите в квадратура с Овен и Везни 
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сили на Козирога можем да опознаем, като свър-
зваща пластика, изграждаща хармонията между 
материалната и формообразуващата сила.

В света на веществата можем да видим алуми-
ния (глината), като носител на тази посредничеща 
сила, която свързва материята и формиращата сила, 
и като уравновесяващ силите в кварца и варовика. В 
минералния свят ние срещаме алуминия навсякъде 
свързан със силиция или също и с калция. Че алу-
миният (съответно глината) особено изявено носи 
в себе си пластичния елемент, показва неговото при-
лагане в моделирането. Поради това, че притежава 
преодоляващите материята формиращи сили, става 
възможно в глината да се отпечатат проникващите 
в самите нас формиращи сили, и там където това на-
пълно може да се осъществи, се появява светът на 
скъпоценните камъни. – Бог е създал човека от «кал 
– глина» и там, където тази субстанция се просветли 
до прозрачност, се появява окото. – Така, като сетив-
ни органи на Земята се пораждат и скъпоценните 
камъни: корунд, рубин, сапфир, които са чиста глина 
(алуминиев оксид); смарагд, алмандин, гранат, турма-
лин, спинел и александрит имат глинена основа.

Химичното поведение на алуминия като амфо-
терен елемент е израз на отклоненията на махалото 
между дух и материя. Той се свързва до солни съе-
динения както с киселини, така и с основи. Така да 
се каже: той трепти между образуващите киселини 
и образуващите основи, сили на Зодиака.

Терапевтично глината се прилага под формата 
на алумен и ортоклас за възбуждане на циркулация-
та; той има същата област на индикация като «Л-жес-
та». Към това принадлежи всичко, което е във връзка 
с прилагането на кални бани в природолечението.
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«Събитието е станало съдба», така Рудолф 
Щайнер характеризира зодията на Рибите. Отвър-
нат от Земята, но прониквайки тялото до върховете 
на пръстите, дърпайки нагоре и назад се представя 
пред нас принадлежащият към Рибите жест, само 
левият крак стои на Земята, дясната ръка и десни-
ят крак, прегънат в коляното – са вдигнати нагоре; 
също и лявата ръка леко е повдигната нагоре. От 
този жест преминаваме в изобразяването на звука 
«Н» и особено силно чувстваме проникването в 
тялото на душевно-духовното чак до върховете на 
пръстите. Този жест е едно леко опипване с ръцете 
и върха на пръстите, като едно леко докосване и 
веднага отдръпване; това отдръпване за нас става 
посредник на усещането за закръглеността на фини-
те граници на нашето тяло. Има една болест – еле-
фантизъм – където върховете на тялото – върхът на 
носа, на брадата, на пръстите на ръцете и краката 
– не достигат до оформено закръгляне а прекалено 
се разрастват; тук виждаме, как «Н» процесът не 
се проявява достатъчно.

«Н» жестът извършваме в нас, когато образу-
ваме познавателните мисли; ние трябва да се дис-
танцираме от предметите на наблюдението, за да 
оформим завършеността, закръглеността на нашите 
мисли.

Този процес на закръгленост трябва да се из-
върши навсякъде в тялото. Един видим критерий за 
неговото действие в организма имаме в оформянето 
на вторите зъби.

Когато процесът на «Н» не е протекъл както 
трябва, те са назъбени – като че са отчупени – та-
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ка че изглеждат подобни на пречупена стъклена 
пръчка. Ако една стъклена пръчка се постави в 
огън, назъбените краища се разтапят и се получа-
ва закръгленост, така и глечта се наслагва върху 
израстващите зъби, като ги закръгля.

В случаи, където този процес на закръгляне не 
се е извършил правилно, Рудолф Щайнер препоръч-
ва да се накарат децата да правят умели движения с 
ръцете и краката – особено със стъпалата и дланите. 
Хубаво е те да описват художествени форми с кра-
ката, а с ръцете да извършват умели дейности, като 
плетене с една или две куки, за да може душата да 
достигне до върховете на пръстите; това достигане 
на душата до върха на пръстите е жестът «Н».

За изразител на същия процес Рудолф Щайнер 
посочва флуора. Той постоянно напомня, че вза-
имното действие на магнезия и флуора е особено 
важно и се проявява чак до изграждането на зъби-
те. Силите на магнезия ще ги опознаем по-късно, 
като изтласкващите сили на Стрелеца; насреща на 
тези сили застава процесът на флуора, който ги по-
ема и закръгля. Така разглеждайки зъбите, можем 
да разчетем как в целия човек протича взаимното 
действие на тези два процеса. Ако флуорният про-
цес не действа достатъчно, формите не достигат 
до завършеност, т.е. до закръгленост; това може 
да се види и в мисловния живот на човека, а така 
също и в перисталтиката на червата. Така че, не е 
изненадващо, че терапевтично «Н» действа срещу 
разстройство; а жестът «Г», който принадлежи на 
Стрелеца, ще опознаем като жест с противополож-
но действие.

Също и при минералите виждаме как флуорът 
силно разтваря веществата, но при разтварянето съ-
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щевременно ги формира и закръгля. Това виждаме 
още в споменатата картина на счупената стъклена 
пръчка, която освен с пламък, можем да закръглим 
и като я поставим в разтвор на флуороводородна 
киселина. Флуорът и родствените му вещества, към 
които принадлежи и хлорът се наричат халогени, 
това значи образуващи соли. Те най-характерно 
извършват този процес, който означаваме като об-
разуващ солите процес; те се свързват с основите 
(лугите), които са типични представители на солите 
и принадлежат към Девата, стояща в опозиция с Ри-
бите. Каменната сол (натриев хлорид) и повечето 
от другите соли кристализират в кубична форма, 
която можем да вземем като символ на Земята.

Така в тази световна област, която е под въз-
действието на Риби и на Дева действа един постоя-
нен етерен процес, който образува солите и прониква 
в Земята и в човека. Точно силите на съзвездието 
Риби са тези, които действат формиращо в тази земна 
форма. При Овена ще срещнем меките, закръглящи 
и създаващи повърхностите сили, тук обаче форми-
ращата сила е проведена до най-големите дълбини. 
Тя достига до края; но в този край отново се намира 
едно ново начало, то е «събитието, станало съдба».

*

Спътниците на Бика са Овен и Близнаци.

^

В началото на нашето летоброене това съзвез-
дие имаше особено значение поради това, че в нача-
лото на пролетта Слънцето изгряваше в този знак: 
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тази изгревна точка на хоризонта се нарича точка на 
пролетното слънцестоене. В протичането на една 
Платонова световна година (25920 земни години) тя 
пребродва целия Зодиак и днес се намира в Риби; 
въпреки това астрономията все още обозначава точ-
ката на пролетното слънцестоене като съвпадаща 
с началото на зодията Овен. За един такъв начин 
на разсъждения тази точка не е нищо друго, освен 
началото на една координатна система. Базиращите 
се на такава основа математически дванадесети, на 
които, опирайки се на традицията, се дава името на 
зодиакалните съзвездия, с течение на времето са се 
изместили и не съвпадат със същинските зодиакал-
ни съзвездия, и в бъдеще още повече ще се измес-
тят, – толкова, доколкото това координатно начало 
в своето странстване из Зодиака ще се отдалечава 
от действителното съзвездие на Овена. Така се обяс-
нява съществуващата дивергенция (отдалеченост) 
между така наречените зодиакални знаци и дейст-
вителните зодиакални съзвездия. (Виж «Учение за 
субстанциите» стр.73, 89)

Овенът обозначава един преход. В старите 
книги Овенът се изобразява в легнало положение, 
а главата му заедно с рогата е обърната назад, като 
гледаща назад в миналото; би могло да се каже, че 
той повежда небесното хоро на зодиакалните съз-
вездия и поглежда назад към всички, които го след-
ват. На това отговаря и евритмичният жест, който 
принадлежи на Овена: Застава се в изправено поло-
жение, като особено силно се насочва вниманието 
към главата. Цялата поза изразява концентриране, 
едно вътрешно ретроспективно съзерцание. Десни-
ят показалец е положен върху брадата, което и в 
ежедневния живот е жест на концентриране. «Съ-
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битието», така Рудолф Щайнер нарича този жест и 
с това насочва вниманието към нещо вече станало. 
Този жест преминава в движението на звука «В», 
една силно раздвижена вълнообразна форма отзад 
напред, и обратно – отпред назад. В това движе-
ние може да се почувства вечно вълнуващата се и 
плавно люлееща се вода, която обаче в това вечно 
повтарящо се просто движение отпечатва своята 
форма и върху най-твърдия камък. Движението е 
закръглящо, ограничаващо, формообразуващо.

В човешкия организъм тази формираща закръг-
ляща сила се среща на повърхността на органите 
ни. Космическите формиращи сили, които са учас-
твали в закръглянето на нашата глава, намираме и 
при всички органи, – закръглящи и ограничаващи 
ги отгоре. Бели дробове, черен дроб, сърце и бъб-
реци показват на повърхността си това заглаждащо 
закръгляне, като че ли една и съща сила ги е изваяла 
и загладила. Това е вълнообразното движение на 
«В», което по същия закръглящ начин се отпечатва 
върху повърхността на всички органи.

Ние не можем да отделим формиращата орга-
ните сила на «В» от гледащия назад жест на Овена. 
Това звуково движение носи в себе си «идващото 
от миналото» и това има определено влияние върху 
образа на човека. Ако пренесем тази съзнателност 
на жеста на Овена в звуковото движение на «В», 
то чак до границите на повърхността на тялото се 
поражда съзнателно възприятие, което е тясно свър-
зано с формирането на звука.

Описаните процеси обаче се крият също и в 
същността на кварца. Повърхността на органите в 
голяма степен се дължи на действието на силицие-
вата киселина (SiO2).
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В книгата: «Основи за разширяването на лечеб-
ното изкуство»68  се казва: Силициевата киселина 
има двойна задача. Във вътрешността на организма 
тя поставя граница на едностранните растителни-, 
хранителни- и т.п. процеси, а навън изолира, отде-
ля организма от свойствените само на природата 
въздействия. Така и трябва да си представим сили-
циевият процес, като с един закръглящ жест дейс-
тващ от кожата надолу в долната организация, отб-
раняващ от нахлуващите отдолу нагоре процеси на 
растежа. Чрез това силициевата киселина изгражда 
повърхността на целия човек, повърхността на от-
делните органи и същевременно ги прави способни 
за фини сетивни възприятия. Азовата организация е 
тази, която от главата, по пътя на силиция, действа 
срещу напиращите растителни процеси и поставя 
насреща им действащите от миналото космически 
формообразуващи сили.

Както Овенът ни представя един преход в проти-
чането на времето, така и кварцът разгръща своята 
най-голяма дейност там, където човекът, чрез своето 
раждане започва своя земен живот. Физически това 
става ясно от факта, че пъпната връв е едно кварцово 
образуване и новороденото е заобиколено от така на-
реченото «лануго», окосмяване, чрез което силите, 
действащи в ембриона, по пътя на силиция могат да 
навлязат формиращо в целия организъм.

Тази монументална формираща сила и затворе-
ността на извършващото се там събитие, намираме 
като един отпечатък в минералното, когато наблю-
даваме един планински кристал. Ние не откриваме 

 68 Рудолф Щайнер-Ита Вегман: «Основи за разширяването 
на лечебното изкуство», стр. 69, 105, 117.
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никакви метаморфози на формата му; навсякъде 
той е единна, шестостранно закръглена колона с 
пирамида на върха. Само там, където кристалът се 
доближава до водното, откриваме вълнообразното 
движение на «В», загатнато във формите на ахати-
те, калцедоните и опалите.

`

Когато тръгнем от съзвездието на Овена, преми-
нем през Телеца и достигнем до Близнаци ще видим, 
че сега се появява една двойственост. В евритмичния 
жест това се изразява по следния начин. Ръцете се 
кръстосват пред гърдите, двата крака стоят твърдо 
върху пода- пръстите на краката са обърнати малко 
навътре – и цялата фигура се привежда в позата на 
вътрешна сигурност. Ръцете и краката, усещани като 
симетрични, са доминиращи в този жест; те дават 
съзнанието за «способност за дейност».

Към това принадлежи звукът «Х». Когато изго-
варяме звука, това е като дъх, чрез който искаме из-
цяло да се излеем в това, което ни заобикаля. Като 
евритмичен звуков жест, звуковото «Х»-движение 
има въздействие на откъсване, отделяне на своето 
себе. Това извършваме чрез силно напрягане, което 
от рамената обхваща двете ръце и ги раздалечава; 
при това същевременно усещаме въздуха отвън, 
който тогава може да нахлуе в нас.

Ако едното движение ни показва укрепването и 
получаването на сила в земно-физическата дейност, 
другото показва освобождаването и активирането 
на въздушния елемент на душевността. Човек се 
усеща отчасти телесно укрепнал, и от друга страна 
силно устремен навън. В говора «Х» има подобна 
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двойна природа; този звук е съгласна и въпреки 
това на места може да замести гласните – напри-
мер удължаващата функция на «Х» при гласните 
(в немския език б. пр.).

От описаното по-горе се вижда, че силата на 
съзведието Близнаци и терапевтичното приложение 
на звуковото «Х»-движение трябва така да действат, 
че от една страна да се засилва етерно-физичното 
и от друга страна да се освобождава душевността. 
Това се получава и когато се смеем: ха, ха и при това 
извеждаме навън астралното тяло и го разширяваме. 
В една определена част от нашия организъм този 
процес физиологично винаги трябва да протича. 
При храносмилането е така, че първата част проти-
ча в устата, това е един вкусово-сетивен процес, при 
който преди всичко участва Азът. След това хранос-
милането преминава в областта, където господства 
душевността, което се вижда от наличието на кисе-
лините в стомаха. По-нататък обаче храносмилането 
протича в алкалните черва, това ще рече, че трябва 
да се извърши сега напълно в областта на етерното, 
за да може чуждата етерност да премине в собствена 
човешка етерност. Това минава обаче през неорга-
нично-физическото и тук етерното тяло трябва да 
работи в тясна връзка с физическото тяло. Навлезе 
ли тук душевното надълбоко, би трябвало да нас-
тъпят смущения в храносмилането; лечебно-еврит-
мично тогава се препоръчва «Х», за да се освободи 
душевността от органичните процеси. Ако в тази 
насока искаме да въздействаме медикаментозно, 
даваме сяра. Тя така въздейства на храносмилане-
то, че храната, особено белтъчната храна, може да 
навлезе в областта на етерното тяло по правилен 
начин. Нейното поле на действие се намира в гор-
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ната част на тънките черва; общо взето навсякъде 
там, където искаме да разхлабим една твърде тясна 
връзка между астралното тяло и етерното тяло, и 
да насочим етерното тяло повече към физическото 
тяло. Чрез това астралното тяло се насочва повече 
към Аза. Чрез тази своя дейност сярата е почти ка-
то едно сънотворно средство. В книгата «Основи 
за разширяване на лечебното изкуство»69  се казва: 
«Сярата развива своето въздействие в областта на фи-
зическото и на етерното тяло. Това се вижда също и 
от там, че внасянето на голямо количество сяра в ор-
ганизма предизвиква виене на свят, потъмняване на 
съзнанието. Също и сънят, т.е. телесното състояние, 
при което астралното тяло и азовата организация, 
като душевни същности не действат, може да се под-
крепи чрез приемане на по-голямо количество сяра». 
Това се чувства точно така и при «Х»-движението, 
– ако то прекомерно се упражнява, може да доведе 
до загуба на съзнанието и изпадане в несвяст. Тук, 
наблюдавайки звуковия жест, можем особено ясно 
да видим жеста на веществената дейност.

Значи при сярата имаме двойното въздействие, 
първо че тя по-силно свързва етерното и физичес-
кото тяло – това означава че физически ни усилва 
– и от друга страна въвежда астралното тяло повече 
в областта на Аза.

Трябва да припишем още едно въздействие на 
сярата: така, както «Х» се движи между различните зву-
ци и ги свързва, така и сярата има за задача да свързва 
веществата в съединения. Това преди всичко се проявя-
ва в изграждането на белтъка, което се опира на това, 

 69 Рудолф Щайнер-Ита Вегман: «Основи за разширяването 
на лечебното изкуство», стр. 66, 77, 103,117.
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че сярата подготвя въглерода, водорода, кислорода и 
азота да се съединят. Тази задача сярата има не само 
в организма, но също и навсякъде в природата извън 
човека; почти няма друго вещество, което така лесно 
да се свързва с толкова много други вещества, както 
прави това сярата. Тя има особено голям афинитет към 
металите, както «Н» към вокалите. Дори и с иначе от-
блъскващото злато, сярата се свързва в златно кафяви 
или черни сулфиди. Тази многостранна активност в 
химизма трябва да посочим като една манифестация на 
етерното. Когато вземем под внимание белтъка, чието 
изграждане може да се извърши само в един етерен 
(жив) организъм, ни става ясна ролята на сярата, като 
посредник между физическото и етерното. В расти-
телния свят това изграждане на белтъка се проявява в 
семената. Когато през юни, значи във времето когато 
Слънцето стои в знака на Близнаци, се разхождаме по 
една цъфтяща ливада, там в избуяването, в израстване-
то и в цъфтежа изживяваме серния елемент, избуяващ 
и разпръснат над природата. Това е същият елемент, 
който се констатира химически по-късно, срещу деня 
на архангел Михаил – обуздан в белтъчното семеизг-
раждане. Но какво става в тази буйна вегетация? Там 
световната душа непрекъснато бива отблъсквана. С 
цвета растението докосва световната душа, но същевре-
менно се отбранява срещу едно по-дълбоко навлизане 
от нейна страна в своя организъм; с багрите – особено 
с топлите сулфурни цветове червено и жълто – цветът 
се отбранява срещу нахлуващата световна астралност. 
Така че астралното бива отблъсквано по времето на 
израстващата, зеленееща, и цъфтяща вегетация, за да 
може по-късно през зимата звездната мъдрост на кос-
моса духовно да обгърне семето, отпечатвайки в него 
образа на новото растение.
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*

Скорпион или Орел се придружава от двата 
спътника Везни и Стрелец.

d

Още от древността се е смятало, че силите от 
съзвездието Дева действат в областта между диаф-
рагмата и таза. А на съзвездието Везни се приписва 
изграждането на самия таз. В евритмичния жест на 
това съзвездие чувстваме особено ясно тази принад-
лежност. Дава се израз на претеглящото, като двете 
ръце се протягат напред, дланите се полагат една 
върху друга. При това силно чувстваме как държим 
равновесието в таза. Ние стоим върху Земята и чувс-
тваме от страна на таза, как сме вплетени в земните 
сили. От тук ние балансираме между дясно и ляво 
и между напред и назад; чрез това даваме възмож-
ност за изправено положение на горната част на 
тялото. Така Везните държат средното положение 
между силата на земното притегляне (гравитация-
та) и подемната сила (левитацията) – действаща в 
изправения стоеж на човека.

Това става още по ясно чрез звука «Ц», който 
принадлежи към зодията Везни. Звуковият жест се 
извършва отдолу нагоре, поемайки тежестта и провеж-
дайки я в лекотата. И в своя скелет човекът така е пос-
тавен в пространството, че преодолява тежестта.

В Зодиака Везни се намират в опозиция с Овен; 
много впечатляващо е, когато противопоставим 
«Ц» на «В». «Ц» има една динамика, протичаща 
отдолу нагоре, както когато вземем с лопата пръст 
или хоросан и ги хвърлим нагоре. Жестът «Ц» изра-
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зява, че тежестта се олекчава, или че провеждаме 
материята в областта на духа. И обратно: това «В», 
– както вече беше описано – стои като действаща 
отгоре, закръгляща формообразуваща сила. Тук 
имаме работа със силово поле, което действа във 
всеки от нашите органи – издигане на материята 
отдолу нагоре и пластициране отгоре надолу. Така 
както зидарят поема, замазва и оформя с мистрия-
та си хвърления нагоре хоросан, така и Овенът в 
човешкия организъм формира вече повлияните от 
Везните субстанциални потоци. 

При субстанциите откриваме това взаимно 
сменящо се действие в силиция и калция. Както си-
лицият е носител на единно формиращото, така кал-
цият от своя страна му изпраща материя за това. В 
растителния свят калцият предизвиква изпълването 
със субстанция, нека си представим зелевите глави и 
дебелото цвекло; те стават масивни отдолу. Силици-
ят напротив създава нежни лъчеобразни форми, нека 
си припомним тревите и житните растения, които 
отгоре надолу са фино разчленени и формирани.

В организма калцият най-силно ни въвежда в зем-
ните вещества. Той е веществото, което образува кост-
ния скелет и чрез това от една страна сме поставени в 
земната тежест, но субстанцията там така е издигната 
в областта на духовното, че разкрива структурата на 
духовните формиращи сили и понеже човекът така е 
оформил този костен скелет, то той може да се ори-
ентира по него. Азът има възможност в калциевия 
скелет на костите да открие заложената мисъл, зало-
жената духовна идея – Принципът на Девата е «Пре-
ценяване предпоставката за мисълта». Така нашата 
земна разумност е свързана с калция, което Рудолф 
Щайнер посочва неколкократно.
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f

Един много категоричен жест принадлежи към 
зодиакалното съзвездие Стрелец. Лявата ръка се 
полага върху свития лакът – който се протяга сил-
но напред – дясната ръка се полага върху лявата 
надлакътница. Също и десният крак се поставя 
напред, леко прегънат в коляното, така че цялата 
стойка пренася тежестта на тялото напред. Чувства 
се как всички сили се изливат в ръцете и в краката, 
стигайки до лактите и колената. Мисълта, която 
репрезентативно оформена виждаме в Орела, тук 
преминава в «решение».

Този жест придружава движението на звуците 
«Г» и «К». В жеста и движението на двата звука яс-
но е изразено изтласкването навън. С двете ръце, 
започвайки със сила от рамената и провеждайки 
движението през надлакътницата, подлакътни-
цата, китката, дланите и пръстите, извършваме 
жеста на изтласкването. При това ние усещаме 
цялата си фигура силно напрегната, така че зад-
ната част на главата, гръбначният стълб и здраво 
застаналите на пода пети са като една опъната 
линия в нашето съзнание. Това напрежение в гър-
ба същевременно ни кара да усетим лъчистото 
освобождаване отпред, така че жестът на изтлас-
кването се свързва с чувството, че нещо в нас се 
освобождава и засиява.

«Г» и «К» терапевтично се прилагат там, къде-
то е нарушена отделителната функция на дебелото 
черво. Тук имаме работа с тази част от процеса на 
храносмилането, където от станалата на каша хра-
на, трябва да се отдели ненужното, което преминава 
от течна в твърда консистенция.
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Познато е, че процесите на съзнанието – мис-
ленето – са във взаимна връзка с отделянето. Ние 
трябва да приемем за отделителни процеси също и 
такива, които протичат вътре в организма, каквито 
процеси например са изкристализирането на кост-
ния скелет, на нервната субстанция и др.п.; също 
и те са процеси, където от течното се отделя и се 
формира твърдото. Това особено ясно се вижда при 
малкото дете. Тук първоначално имаме един недос-
татъчно формиран организъм, който е предимно 
мек, с голямо съдържание на вода. Следва посте-
пенното втвърдяване на костите, като този процес 
завършва с избутването навън на вторите зъби; сега 
вече твърдият организъм е изтласкан извън течнос-
тите. Ние констатираме как ангажираните досега 
в изграждането на органите етерни съзидателни 
сили, през това време се освобождават от тази дей-
ност и се поставят на разположение на мисловната 
дейност и на паметта. Детето е узряло да тръгне на 
училище. В този процес целият «Г»-жест застава 
пред нашите очи.

Ние също знаем, че от страна на веществата 
този процес се опира на магнезия; Рудолф Щайнер 
често е обръщал вниманието към важното за човека 
значение на процеса на образуването на зъбите и е 
обяснявал каква роля играе в него магнезият. Той на-
рича магнезиевите сили избутващи сили. Магнезият 
действа точно така, както описахме това при «Г» и 
«К», като изгражда и оформя твърдото, отделяйки 
го от течното, в което то е разтворено, той избутва 
навън отделеното, като при това се освобождават 
лъчисти сили. Съвсем драстично е отделителното 
въздействие на горчивата сол (английската сол), 
която не е нищо друго, освен магнезиев сулфат.



182 183

Също и при минералите магнезият ни пред-
ставя тези две характерни свойства. Той втвър-
дява всички скали и при това освободените 
формиращи сили отпечатват във втвърдяващите 
се скали формата на лъчите; това виждаме при 
съдържащите магнезий минерали като азбест, 
кератин и др..

В растителния свят тази избутваща сила на 
магнезия се проявява в асимилационния процес; 
там в хролофила магнезият играе същата роля как-
то желязото в кръвта.

*

Когато наблюдаваме общата картина на Зоди-
ака, заедно с веществата, като израз на жестовия 
език, откриваме редица закономерности (виж «Уче-
ние за субстанциите» страница 202)

Орел
Лъв
Водолей
Телец
                               

заедно образуват един световен кръст, който лежи 
в основата на всеобщия органичен свят.

Това са четирите световни посоки откъдето 
силите на същността на

въглерода,
водорода,
кислорода,
азота                     

се включват в изграждането на белтъка («Учение 



184 185

за субстанциите» страница 96).
Към всяка една от тези представителни светов-

ни сили – както беше изложено – са причислени 
два спътника:

на Лъва           от едната страна Рак, 
                       от другата страна Дева;
на Водолея     от едната страна Козирог, 
                       от другата страна Риби;
на Телеца       Овен и Близнаци
на Орела         Везни и Стрелец.

В силите на веществата това се изразява така, 
че към тези четири главни вещества почти вина-
ги, от една страна, се присъединяват повече фор-
миращи, а от друга страна – повече разтварящи, 
освобождаващи компоненти. Химически те имат 
малко афинитет едно към друго; всяка двойка от 
принадлежните спътници почти не се свързва в 
директни съединения, най-многото чрез посред-
ничеството на кислорода. Интересно е от друга 
страна какви значими съединения се получават от 
срещуположните силови въздействия. Вече беше 
казано, че водородът и кислородът са двата компо-
нента на водата. От двете свойства – от стремящия 
се нагоре водород и водещият в живота на Земята 
кислород се поражда това, което се разкрива във 
взаимното действие на двата компонента в една 
същност, именно водата; тя се стреми нагоре обра-
зувайки облаците и отново пада, като оплождаща 
целия живот вода.

Едно също така значимо съединение създават 
силите на съзвездията Дева и Риби; те заедно изг-
раждат процеса, който е опората на Земята – сол-
ният процес.
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Калцият и силицият ни доставят стъклото и в 
природата също изграждат много скали, особено с 
вулканична природа като базалта, порфира, лавата, 
които изключително често участват в състава на 
твърдите земни масиви.

Съединението, образуващо се от силите 
на Скорпион и Телец, е дори толкова мощно, 
че без обгръщащата сила на водата човекът не 
би могъл да го понесе. Цианът е скелетът на 
белтъка; когато на белтъка се изтегли водата, 
постепенно се достига до цианоподобни съеди-
нения. Полученият циан е най-силната отрова 
на Земята; тук духовното действа така дълбоко 
и непосредствено, че човекът бива унищожен от 
това. В космоса напротив, според сведения на 
Рудолф Щайнер той има прочистваща функция 
в астралната сфера. Познато е, че опашката на 
кометите съдържа цианови съединения. В силно 
разредено състояние – както например е в сока 
на бадемите – той се прилага терапевтично, за 
да се даде импулс на астралното тяло да навлезе 
по-дълбоко в изграждането на долния човек (в 
обмяната на веществата б.пр.), би могло да се 
каже: да се отслаби и успокои разграждащата, 
свързана с нервната система дейност.

Магнезиевият сулфат и алуминиевият фосфат 
(вавелит) не са особено значими съединения, но се 
срещат често в природата

Двете сили от Рак и Козирог стават важни във 
взаимодействието им с Овен и Везни, с които заедно 
също образуват един световен кръст. Всички те за-
едно дават основата на неорганичния свят («Учение 
за субстанциите» страница 183): калций, силиций и 
алуминий заедно с фосфора образуват твърдия скелет 
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на Земята. Фосфорът не е така важен в изграждането 
на планините както останалите три елемента, но съ-
що както при изграждането на човешкия скелет той 
участва като важен фактор, така и в изграждането на 
земната кора има своето значение. Ние го срещаме 
разпръснат навсякъде, – подобно на подправките в 
ястията, – образувайки земната каменна маса и на ня-
кои места като огромни отлагания на калциев фосфат. 
Когато тези субстанции с помощта на огъня изкустве-
но се свържат, получаваме цимент, съответно бетон 
– най-твърдия строителен материал.

Така веднъж имаме един световен кръст, който 
дава основите на органичния свят, освен него има-
ме втори, който представлява неорганичния свят, и 
освен това имаме и един трети, съставен от положе-
нията на Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, в който 
ясно се манифестират четирите елементи на етера: 
огън в сярата, обгръщащият водно-химически еле-
мент в калия, светлина в магнезия и изграждащата 
формообразуваща сила в халогените. Тези четири 
елементи съвсем естествено се срещат в световните 
морета. Геолозите са пресметнали, че разтворените 
в океаните и моретата солни маси – не само натриев 
хлорид, а и магнезиев сулфат – се срещат в тако-
ва количество, че биха могли да се изградят цели 
континенти с всичките им планини. («Учение за 
субстанциите» страница 202). Положително едно 
такова изложение не може да бъде изчерпателно, 
по скоро то може да се разглежда като една ски-
ца, която би могла да подтикне към друг начин на 
разсъждения.70 

 70 Рудолф Хаушка: «Учение за субстанциите» страница 
286.
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XIII
СИГНАТУРАТА НА ВЪГЛЕРОДА

В следващите редове ще се каже още нещо специал-
но за същността на въглерода, като се има предвид 
това, което в предишната глава бе казано най-общо 
за същността на веществата. В органичната природа, 
той е водещото вещество, около което, също както 
около една колона, се увиват всички останали. Па-
рацелз, който в началото на съвременното развитие 
застана като един от най-изтъкнатите изследовате-

Положението на ембриона в силовото поле на Зодиака:

^    глава                              d    коремна кухина
_    ларингс                          e   полови органи
`     плещи                            f    бедра
a    гръден кош                      колена
b     сърце                             h   прасци, глезени
c     таз                                  i стъпала

Схема 21
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ли в областта на медицината, насочи към духовните 
основи на природата и обобщи видимите природни 
елементи, със стоящите зад тях духовни взаимовръз-
ки под понятието «сигнатура». За този, който «има 
очи да види и уши да чуе», за него проблясват през 
материалния свят фактите от процеса на сътворени-
ето. Ако ние разгледаме въглерода в тази светлина, 
неговата сигнатура може да доведе някои факти до 
съзнанието ни. Днес обаче няма особена склонност 
към един такъв начин на разглеждане; много повече 
съществува склонността веществата да се разложат, 
да се анализират чрез химически и физически ме-
тоди, според един начин на мислене, който още в 
основата си е изцяло аналитично предопределен.

Учим, че материята се състои от молекули и 
те се състоят от атоми. Но също и те все още не 
са най-малките елементарни частици, самите те 
се състоят от електрони, които от своя страна се 
състоят от електромагнитни трептения. Материята, 
така да се каже, изчезва надолу в една система от 
силови полета.

Това може напълно да ни изглежда логично, 
но ако консеквентно разсъждаваме, можем да по-
чувстваме, как от тази логика вътрешно се вцепе-
няваме. Трябва ли обаче всичко, което е логично, 
да отговаря също и на действителността? Логиката 
може доведе до ужасна едностранчивост и когато 
тя напусне връзката със света на действителността, 
вътрешно да ни остави безразлични.

Начинът на мислене на Парацелз е точно проти-
воположен; на преден план стои не анализирането 
, а при разглеждане на веществата и феномените 
гледането и слушането ни довежда до там, да от-
гатнем намеренията на сътворението.
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Нека да разгледаме едно семе. Ние го разглеж-
даме под микроскоп и го анализираме; опознаваме 
всяка клетка и всички вещества, които материално 
го изграждат. Но така полученото понятие за семето 
не е реалност, ако ние същевременно не помислим, 
че в него е вложено израстването и избуяването, 
ако не помислим за идеята на растението в смисъла 
на Гьоте. Пред нас виждаме как растението се разг-
ръща, как в ритмична последователност израстват 
лист след лист и накрая в цвета се достига един 
прелом в развитието. В областта на цвета растени-
ето се дематериализира, то се разпръсва на всички 
посоки в аромат, прашец и цветове. Човек може да 
почувства как то разгръща своето същество в окол-
ната среда, как цветът в известна степен представ-
лява последната физически възприемаема степен от 
развитието на едно растение. Но докато това става, 
докато цветовете се разпростират навън в космо-
са, един материален остатък се свива като малко, 
подобно на камъче, семенце. Ние сме убедени, че 
онова, което със своята същност се разпростира в 
нематериалното и това, което се събира и свива ка-
то почти минерално семе, принадлежат едно към 
друго. Ние можем да почувстваме как цялото обк-
ръжение обгръща малкото семенце като една аура 
и как семето в известна степен е земната гаранция 
затова, че идвайки от простора, същността на расте-
нието отново може да заеме физически образ тук на 
Земята. – Не можем да обхванем реалността само 
от химическия анализ, колкото и да е важен той в 
известно отношение.

Когато например вземем парче олово в ръката 
си, това не е просто едно парче метал, който трябва 
да се анализира и да се изследват неговите химич-
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но-физически свойства, но там вън в Космоса се 
намира една същност, която стои във връзка с пар-
чето метал в нашата ръка. Тази същност се отнася 
към метала олово така, както идеята на растението 
към семето, но това, което можем да узнаем от изс-
ледването на физическо-химическите свойства на 
оловото, когато го обхванем с цялото си човешко 
същество – не само с мозъка – това може да ни бъ-
де пътепоказател към тази същност.

Към всичко, което тук веществено застава пред 
сетивата ни, принадлежи нещо, което от космоса 
навлиза във веществената природа.

В книгата «Основи за разширение на лечебно-
то изкуство според духовно-научните познания»71  
в главата «Познание за лечебните средства» се каз-
ва следното: «Субстанциите, които могат да послу-
жат като лечебни средства, най-напред трябва да 
се опознаят по такъв начин, че съдържащите се в 
тях възможни силови въздействия да могат да се 
разгледат и анализират както извън човешкия ор-
ганизъм така и вътре в него. При това само в една 
минимална степен се касае за онези въздействия, 
които се изследват от обикновената химия, а става 
въпрос да се наблюдават тези въздействия, които се 
получават от взаимовръзката на вътрешната сило-
ва конституция на дадена субстанция със силите, 
които се излъчват от Земята, или които излъчени 
отвън проникват в нея.»

В този смисъл в предхождащите глави се нап-
рави опит да се извлече от различни аспекти едно 
познание за субстанциите, от което е възможно да 

 71 Рудолф Щайнер – Ита Вегман: «Основи за разширение 
на лечебното изкуство» стр. 77.
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се почувстват земните вещества като израз на фор-
миращи света сили. Откъде идват и накъде се раз-
виват веществата, тяхното пораждане и изчезване и 
техните отношения към процесите в космоса, това 
се обозначаваше от старите природоизследователи 
и лекари точно като сигнатура. 

За да се разбере същността на въглерода кога-
то се опираме на феномените, най-напред ще опи-
шем, какво означава въглеродът за космоса, Земята 
и човека. Когато разгледаме субстанциалността на 
въглерода, най-напред ни прави впечатление, че тя 
е позната под три алотропни модификации: като 
диамант, графит и черни въглища.

За модерното човечество най-напред Лавоа-
зие през 1778, и няколко години по-късно Тенант 
с природонаучни методи доказаха веществената 
идентичност на тези три модификации на въглеро-
да; всичките те, когато се изгорят при наличието 
на кислород, дават съединението СО2, т.е въглена 
киселина. В тези три модификации обаче можем да 
установим различни качества. Всяко от тези три ве-
щества има друго минало, всяко е преминало през 
различни състояния и разкрива това по характерен 
начин.

Диамантът блести пред нас със своята светлин-
на природа. Той разпръсква лъчи и искри от всяка 
частица на своето тяло, изградено в съвършена 
равномерност; неговата кристална структура е из-
градена според числото дванадесет. Той се открива 
преди всичко като ромб-додекаедър и хекса-доде-
каедър; той блести пред нас, роден от светлината, 
като един кристализирал светлинен образ.

Графитът напротив е приел в себе си тъмнина-
та – мътността, – която скрива неговата светлинна 



192 19313. Учение за лекарствените...

природа. Образът му е изкривен; при него едва мо-
же да се види отделната кристална структура. Най-
често образува нишкообразни агрегати; но все още 
блести метално-сребърно. Полярността от светлина 
и тъмнина в него предизвиква вътрешна подвиж-
ност. Това се изявява например в неговата добра 
проводимост на топлина и електричество. С тези 
си качества той се доближава до среброто, което е 
онзи метал, който в сравнение с всички останали, 
показва най-добрата проводимост.

Графитът освен това има силен афинитет към 
водното. От всички три модификации, негова ха-
рактерна черта е лесно да образува колоидни раз-
твори с течностите. Колоидните разтвори обаче 
трябва да разглеждаме като едно състояние от 
твърдо и течно. Субстанциите, така да се каже, 
още не са се решили, кой елемент да изберат; клей, 
белтък и луга са типични колоиди. При химичес-
ко или електрическо въздействие колоидите се 
разрушават, това ще рече разделят се на течност 
и гъста субстанция. Ние знаем, че това е един 
прафеномен; също и земното тяло в предишни 
епохи се е диференцирало от едно гъсто течно 
състояние, от едно колоидно състояние. Роднин-
ството на графита с течността се проследява чак 
до ежедневната индустриална практика. В машин-
ната техника графитът се прилага като смазочно 
и намаляващо съпротивлението средство при 
тежките лагери, където само маслото не би било 
достатъчно. Графитът се използва за производство 
на моливи и при писането също се разкрива него-
вото сродство с течностите. Така той наистина се 
явява като нещо течащо, провеждащо, вътрешно 
раздвижено.
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В черните въглища въглеродът най-после е 
станал напълно земен и неговата светлинна натура 
е напълно скрита. Тя просветва само, когато те се из-
горят. Но това, което при диамантите е външна лъчис-
та светлина, а при графита е течаща динамика, във 
въглищата ни се проявява метаморфозирало в една 
нова сила, която искаме да изследваме по-късно.

Когато при познатите ни земни вещества разг-
ледаме как се проявява химичният афинитет, общо 
взето виждаме, че така наречените валенции на ве-
ществата, които имат отношение едни към други, 
по най-прост начин взаимно се насищат. Само въг-
леродът е способен да насити своите валенции със 
самия себе си; поради това се получава безкрайно 
многообразие от възможности. Това, че може да се 
свързва сам със себе си, изразява една затвореност, 
почти би могло да се каже, един вид егоизъм, едно 
отпочиване в самия себе си. Същевременно чрез то-
ва се разкрива една невероятна вътрешна формообра-
зуваща сила. Така породените въглеродни скелети са 
основата на всички органични вещества, т.е. такива 
вещества, които произхождат от жизнени процеси.

Срещу атомната теория, съответно теорията 
за валенциите може да има известни аргументи 
от духовно-научна гледна точка, но във всички 
случаи при наблюдението на многообразието на 
органичната природа също се открива наличието 
на една структурираща, формообразуваща сила, 
която трябва да приемем като силата на въгле-
рода.

Обобщавайки може да се каже:
В диамантите виждаме изпълнена със светли-

на прозрачност, в графита нещо течно-раздвижено, 
във въглищата действаща в земното формираща си-
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ла. Тези черти на същността на въглерода виждаме 
разположени една до друга в трите алотропни моди-
фикации на въглерода, – замръзнали чрез земните 
условия до твърдо тяло. Близко е до ума, че в тези 
три модификации можем да видим земно втвърдени 
представители на ранните земни състояния на въгле-
рода и също можем да разберем как съответните на 
тези състояния съзидателни сили са се отпечатали 
в тези три модификации:

Въглерод във въздушния елемент 
изпълнен със светлина:                         диамант

въглерод в раздвижено 
течния елемент:                                     графит

въглерод, изразяващ се с неговата 
формообразуваща сила в твърдото:      въглища

Без затруднения можем да видим как диамантът 
носи съзидателните импулси от старото слънчево 
състояние на Земята; как графитът дължи поражда-
нето си на старото лунно състояние и как накрая 
въглищата представляват същността на въглеродооб-
разното в сегашната епоха на земното развитие.72 

Всичко това става още по-ясно, когато насо-
чим поглед към феномените, които се появяват при 
постепенното преобразуване едно в друго на трите 
алотропни модификации:

Въглищата общо взето се смятат за нестопяе-
ми; ако те обаче се загреят до високи температури 
в пространство с разреден въздух, тогава премина-

 72 Рудолф Щайнер «Въведение в тайната наука».
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ват в леко-течно състояние и замръзват при бързо 
охлаждане до графит.73 

Така чрез прибавянето на топлина във вакуум, 
твърдостта на земните въглища се размеква и пре-
минава в едно предходно (лунно-течно) състояние 
от земното развитие. Чрез бързото охлаждане, на 
въглеродообразното не му стига времето, за да се на-
годи на земните условия и замръзва като графит.

По този начин в Америка от каменни въглища 
изкуствено се добива графит в големи количества. 
Вместо разреждане на въздуха, по Ахосон се приба-
вя силиций под формата на кварцов пясък.74 

При този процес на разтопяването се описва 
как течната повърхност създава впечатлението на 
завиране и образуване на мехури, и тези кръгли 
образувания са подобни на светещи перли. Изглеж-
да, че тук се извършва едно частично връщане на 
въглищата в едно още по-старо предхождащо (слън-
чево-газообразно) състояние на земното развитие. 
Но досега не е известно, дали по този начин е било 
възможно тези светещи топки да се превърнат и за-
пазят като диаманти. Когато тези процеси се извър-
шат в желязна среда, – въглищата се разтопяват в 
течно желязо и цялото се загрява до бяло, – след 
бързото охлаждане на сместа се вижда, че втвър-
деното желязо е осеяно с малки диаманти.75  Прове-
деният чрез огъня в областта на газовете въглерод 
прониква във нагрятото до бяло желязо. Изглежда, 
че това състояние се задържа от втвърдяващото се 
желязо. Въглеродът няма време да премине през 

73 А. Лумер: «Втечняване на въглищата» – 1914.
 74 Вестник за химиците: 1902, 641.
 75 Мойсан: Берл. Бер. 26, стр, 178,



196 197

течното и да се развие до земното състояние, а се 
втвърдява до диамант, като заобикаля другите сте-
пени на развитието. В тази взаимовръзка изглежда 
интересно, че при метеоритите също са открити 
малки диаманти.76 

Ние разгледахме връщането на въглищата в пре-
дишни стадии на развитието. Разглеждането на един 
процес, който представлява противоположният път, 
може да допринесе за оформянето на картината:

Когато диамантът се постави между електроди-
те на една галванична батерия при липса на въздух, 
той интензивно заблестява и се превръща в черен 
въглен. При това количеството на веществото ос-
тава същото. Какво говори това явление? Електри-
ческото силово поле представлява могъщи земни 
сили; чрез тях слънчевият по същност диамант се 
въвлича в земните условия и се превръща в черни 
въглища. При това неговата светлинна сила се отде-
ля като свободна физически-земна светлина.

Така може да се каже: Диамантът е замръзнал 
спомен за същността на въглерода през прастари 
светлинно-газообразни състояния на Земята, които 
Рудолф Щайнер означава като слънчево състояние на 
земното развитие. Графитът е замръзнал спомен за 
същността на въглерода от течните раздвижени зем-
ни състояния, които Рудолф Щайнер нарича лунното 
състояние на земното развитие, и накрая в черните 
въглища въглеродът е преминал през всички степени 
на развитието и в себе си е скрил всичките способнос-
ти, до които отправената към бъдещето същност на 
въглерода е достигнала в съвременността.

 76 Даутвиц: «Въведение в учението за метеоритите»; Цю-
рих 1922.
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Диамантът е Началото –Адамас, така той се на-
рича при гърците – и както Адам е тръгнал от рая 
към Земята, загръщайки своята светлинна натура 
с мрака, но носещ в себе си зародишите за нов чо-
вешки възход, така и произхождащият от областта 
на светлината въглен носи възможността за нови 
метаморфози в себе си в посока към светлината.

Това може да стане ясно, когато се разгледат 
съединенията на въглерода в растителното царство. 
Процесът на пречистване на въглена в растението, 
може да бъде картина за бъдещите степени на разви-
тието. Под въздействието на директната слънчева 
светлина в зелените части на растението се поема 
въглерод под формата на въглеродна киселина и се 
образува скорбяла.

Тази скорбяла е свързано със светлината въгле-
родно вещество; тя е: преодолял сковаността, нав-
лязъл в оживената динамика земен въглен. Когато 
я потърсим в растението, освен като складирана в 
семената и корените резервна скорбяла, намираме я 
главно в потока на соковете в областта на стъблото 
и листата; тук се проявява един течащ, плъзгащ се 
елемент. Заедно с водата скорбялата образува скор-
бялно лепило, един колоиден разтвор, на който се 
обърна внимание при разглеждането на графита. В 
самото тяло на растението скорбялата е непосредс-
твената основа за пораждането на смолисти вещес-
тва, декстрин и растителна слуз; тя е родствена с 
тези колоидни субстанции.

Върху избуяващото растение продължава 
да въздейства стоплящата, разтварящата слън-
чева светлина и тя извайва цвета. Скорбялната 
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субстанция се проявява, сублимирала нагоре до 
захарните вещества, в нектара и във всичките 
фини разпръскващи се субстанции от областта 
на цвета, като аромат, багри и цветен прашец. 
Въглеродообразното тук се отваря към целия Кос-
мос, проявявайки своята светлинна природа; тук 
направо се натрапва сравнението с диаманта. Ние 
бихме искали да кажем: В захарта виждаме една 
пречистена до диамантената степен въглеродна 
вещественост в областта на растителността, както 
това е изразено в следната схема.

В потока на растителните сокове скорбялата 
може да бъде обхваната от земните сили, за да бъ-
де сгъстена до опорната субстанция на целулозата. 
Тук се образуват дървесината, коренищата, които 
вече се доближават до минералите; от там нататък 
само една малка крачка ги отделя от връщането 
назад до черните въглища.

Предполага се, че залежите от въглища са оста-
тъци от погинала огромна растителност. При това 
се отличават от една страна торф и кафяви каменни 

Схема 22
Модификациите на въглерода
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въглища, от друга страна – черни каменни въглища 
и антрацит; и докато относно произхода на първите 
като овъглени растителни остатъци не съществува 
съмнение, то относно произхода на последните съ-
ществуват различни мнения.77 

Наличието на азот в каменните въглища се 
обяснява със съдействието на белтъчни вещества 
при процеса на образуването на каменните въг-
лища и се обсъжда възможността за животински 
произход; времето на възникването на каменните 
въглища се поставя в геологичния период на кар-
бона, който лежи на границата на епохите, които 
Рудолф Щайнер нарича хиперборейска и лемурска 
епоха.78 

Тогавашното състояние на Земята се представя 
пред нас от Рудолф Щайнер в грандиозни картини. 
Описва се как по това време Земята е имала такава 
форма, в която твърдото, течното и въздухообраз-
ното са били още едно единство. Всичко е било 
обгърнато и проникнато от фина течно-въздушна 
белтъчна атмосфера. В нея от космоса се вплитат 
растителни картини, растителни образи. Това не са 
били физически растения, а имагинации, изтъкани 
от световните съзидателни сили. Те просветват, из-
пълват се с атмосферната белтъчна субстанция и 
отново се разтварят.79 

През последвалата земна епоха (атлантска-
та) тази жива белтъчна атмосфера постепенно се 
превръща в мъртва и се разпада на съставните 

77 Лиснер: «Изследвания и прогрес»; 1931, стр. 129.
 78 Екщайн: «Човек и скали»; Базел 1931.
 79 Р. Щайнер: «Езотерични разглеждания»; Дорнах 1031 

– според една лекция от 21. Декември 1923. 
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части на днешната атмосфера: въглерод, азот, 
кислород и водород. Може да се каже, че нашата 
сегашна въздушна обвивка на Земята се състои 
от пожертваните остатъци на една, някога жива 
белтъчна атмосфера.

По-горе въглеродът се разгледа като носител 
на формообразуването в природата. Но така как-
то физическата въглеродна субстанция отпечатва 
своята същност във формите на природата, така и 
въглеродът, като формообразуваща сила духовно 
твори в световните мисловни образи (имагина-
ции). Ние можем да си представим, че описаното 
от Рудолф Щайнер просветване (себепроявяване) 
на растителните (духовни) праобрази, отпечатано 
в белтъчната атмосфера, се осъществява чрез ду-
ховността на въглерода. Физическият отпечатък 
на този процес в течение на изминалите световни 
епохи се превръща в това, което днес познаваме 
като каменни въглища (антрацит). В още по-ранни 
времена силицият е бил като брат на въглерода. 
Силиций и въглерод в периодичната система стоят 
непосредствено един под друг.

Когато се разгледат метаморфозите на пречис-
тване, достигнали до скорбяла и захар в живия 
организъм на растението, би трябвало също да се 
помисли и за подземния противоположен образ. 
Ако под почвата потърсим едно вещество, което та-
ка да се каже, представлява въглен в течна форма, 
то ще намерим земното масло. Петролът показва 
феноменологични взаимовръзки със скорбялата. 
Той е противоположността на живата скорбяла. 
Химическата структура на петрола е родствена 
на тази на скорбялата, съответно на въглехидра-
тите.
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Но петролът е напуснат от живота; той не 
съдържа кислород, който ние вече повторно предс-
тавихме като носител на живота.

По-висшите фракции на петрола са силно 
вискозни, желатинови и са сродни на колоидното 
състояние. Продукти от петрола като вазелинът 
и високо-молекулярните смазочни масла често 
се смесват с графита и така се превръщат в най-
добрите смазочни средства в машинната техника. 
Ние виждаме как и в практиката също се открива 
сродството с графита.

Но течащото, провеждащото, смазващото, 
движещото се при петрола, не се изчерпват само 
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с тези феномени; земното масло и неговите про-
дукти служат като двигателно средство в модер-
ните експлозивни мотори (дизелови, бензинови, 
петролни двигатели). Така двигателното става 
експлозивно и заключено от човешкия интелект 
в желязото, служи за база на модерната машинна 
техника.

Една друга подземна метаморфоза на въг-
леродообразното е естественият земен парафин 
(озокерит) или асфалт. Към тази категория при-
надлежи също и полученият от каменните въг-
лища при суха-дестилация катран. Тук можем 
да почувстваме, както вече веднъж беше казано, 
една подземна огледална картина на цветовата 
същност.80  Това, което в растението, в живия рас-
тителен процес протича насреща на светлината 
– създаващо захар, аромат, багри и лечебни сили, 
човешкият интелект извлича от подземната огледал-
на област – от катрана и катрановите продукти. С 
невероятна интелигентност, с почти математичес-
ка точност, химическата индустрия произвежда 
от катрана захарин и други синтетични подслади-
телни вещества, синтетични ароматични вещества 
(парфюми), анилинови бои, и синтетични лечебни 
средства (химотерапия) (виж също глава VIII).

Цветът се отваря към светлината и към светов-
ните съзидателни сили.

Въгленият катран се отваря за съзидателните 
сили на човешкия интелект.

Искаме ли да допълним дадената вече схема, 
тогава трябва да представим това както е дадено 
в схема 23.

 80 Р. Хаушка «Учение за храненето», стр. 203.
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*

Въгленът има силен стремеж към кислорода. 
Израз на този стремеж е въглената киселина. Ние 
имаме въглерод в твърдата Земя и кислород във 
въздушното обкръжение. Между двата елемента съ-
ществува споменатото съотношение, което води до 
образуването на въглената киселина.

Въглената киселина е най-тежкият газ в атмос-
ферата и затова в по-голямата си част се намира 
върху земната повърхност, отчасти също и под 
Земята в пещери и дупки; преди всичко свързан 
в алкални основи и в калциеви планински форма-
ции, а също и като бикарбонат в извори, реки и 
морета.

Схема 23:
Метаморфозите на въглерода
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Поучително е да си припомним разпределени-
ето на въглерода в земното тяло:

Количеството на каменните въглища в Земята 
се преценява на около 100 милиарда тона.81  Коли-
чеството на въглерода, намиращ се като въглена 
киселина в твърдото вещество на Земята, въздуха 
и във водата е около един и половина милиона пъ-
ти по-голямо.82 

Ако количеството на каменните въглища в Зе-
мята се приеме че е = на 1, то се получава следното 
съотношение:

 81 Шателие, Париж 1908.
 82 Мюлер-Поуилетс: «Метеорология».

въглерод като 
въглена киселина

каменни въглища                                                            1 

в атмосферата:                         8
в хидросферата:                   480
в твърдата Земя:         1 600 000

Виждаме как това, което се разиграва между въг-
лерода и кислорода е определящо за формата, струк-
турата и жизнените процеси на земното тяло.

Една невероятно голяма част от въглерода 
участва в образуването на калциевите планински 
формации. Тук въглеродът е повече или по-малко 
неподвижен; но чрез корозията на силикатните ска-
ли под влиянието на атмосферната или хидросфер-
ната въглена киселина продължава образуването 
на карбонати. Същевременно обаче чрез това на 
преден план изпъква също и силициевият елемент. 
От примера, който показва разрушаването на мине-
рала фелдшпат под въздействието на атмосферните 
влияния това може да стане ясно.
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Какво представлява това разрушение на пър-
вичните скали?

Земята остарява и се калцира; но в този раз-
граждащ процес виждаме да се поражда една 
троичност от вещества, която дава възможност за 
по-висш живот. Калцият и силицият са полярнос-
ти. Докато в калция ние можем да познаем земния 
принцип, силицият ни се явява като необременен 
от земна материя, непомътнял и прозрачен, създа-
ден от светлината. Както въглеродът вътрешно 
структурира органичната природа, така калцият, 
като никой друг минерал, показва най-разнообраз-
ни земни форми. А планинският кристал виждаме 
сроден със светлинната същност на диаманта. 
Между тях алуминият представлява свързващият 
елемент. Той няма неподвижната форма на калция 
и светлинната способност на кварца; той е сроден с 
течностите, пластичен, подвижен, подобен на същ-
ността на графита. Той например се смесва с графит 
и се употребява за производството на моливи.

Калций, алуминий и силиций представляват 
сили, които организират растителния свят. От селс-
костопанската практика знаем, че калцият служи на 
развитието на земните части на растението, особено 
на корените. Натрупването на маса, на субстанция 
се определя от калция. Противно на него силицият 
стимулира разгръщането на лъчистите, въздушни-
те, проникнатите от светлината части на растени-
ето, особено на цветовете; силицият допринася за 

CaO – Al2O3 – 6SiO2 + CO2 + H2O
фелдшпат

CaCO3 + Al2O3 – 2SiO2 – 2H2O + 4SiO2

калций +  алуминий + силиций

â
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проявата на нежни, линейни форми. Алуминият 
обаче показва отношение към областта на стъбло-
то и листата. Глинестата почва допринася за силно 
разгръщане на листата и засилен поток от сокове. 
От тази гледна точка троичността: калций – алуми-
ний – силиций – ни изглежда като едно огледално 
отражение на другата троичност: въглен – графит 
– диамант. Качествата на трите модификации на 
въглерода в тези формации виждаме като израз на 
общи пра форми.

Въглената киселина в хидросферата е под-
вижна. Разтворимите бикарбонати на калция и 
на магнезия се разпадат лесно в свободна въглена 
киселина и неразтворим карбонат. От една страна 
те се стремят към твърдото, а от друга страна към 
въздухообразното; така те обединяват в себе си съ-
що една троичност, посредничейки между Земята 
и въздушното обкръжение. Но същински подвиж-
ното се разиграва в атмосферата, там цари вечно 
движение нагоре и надолу, диференцирано чрез 
жизнените процеси на растенията и животните; 
тук се осъществява обмена между земния водород 
и кислорода от въздушното обкръжение, като диха-

Схема 24:
Динамиката на земното въглеродно-кислородно 

кръгообращение.
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телен процес на земния организъм.
От земния въглен и въздушния кислород се 

образува въглената киселина. Чрез асимилацията 
растението поема от въздуха въглената киселина и 
я разгражда на кислород, който отделя, и въглерод, 
който в различни метаморфози му дава външния 
образ и живота, а при определени обстоятелства го 
превръща накрая в черен въглен.

Животното поема въглерода от растителната 
форма като храна и отново го издишва като въгле-
роден двуокис – кислорода то вдишва. 

Това са две, вплетени едно в друго кръгообръ-
щения, които обхващат противоположни един на 
друг процеси. Животното освобождава въглерода, 
растението го фиксира. В единия процес се отпе-
чатва процес на превръщане в животинското, а в 
другия – напълно противоположния процес, водещ 
до отпадане на животинската същност.

Нека разгледаме процесите в растението по 
отношение на приетия въглерод: Тук се извършва 
обезвъздушаване. От въглената киселина се взема 
въглена и се създава скорбяла – въздухът се отде-
ля. Това, разгледано по един интимен начин, може 
да внесе светлина в някои тайни от растителната 
същност. Какво представлява това подтискане на 
въздушната същност вътре в растението? Какво мо-
жем да възприемем като противоположен процес 
на това изключване на въздуха?

Тук се сблъскваме с един общовалиден за-
кон: Развитието към по-висши форми на същес-
твуването винаги върви паралелно с развитието, 
отделянето и изолирането на по-нисши форми на 
съществуването и то така, както светлината хвър-
ля сянка, така се отнася просветващият цвят към 
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въздухоотделителните процеси в растението: Све-
теща сила като резултат на обезвъздушаването.

Много процеси във физиката ни потвържда-
ват това убеждение. Нека помислим за Гайслеро-
вата тръба, за явлението на светкавицата и т.н.. 
Въздухът в смисъла на Гьоте, сравнен със свет-
лината е «мътнота». Би било едно заблуждение 
да се вярва, че развитието върви праволинейно. 
Както растението не расте от корените нагоре 
или от цвета надолу, а много повече от средата 
нагоре към цвета и надолу към корените, така 
откриваме, че всяко развитие в света започва от 
една средна точка.

Асимилацията на растението е един чудесен 
процес и науката употреби големи усилия за да я 
разбере. Фактът, че в отделни растителни части 
се открива формалдехид, доведе до предположе-
нието, че приемането на въглената киселина се 
осъществява чрез формалдехида и чрез полиме-
ризация възникват все по-сложни вещества. Ме-
таморфозата на веществата обаче също и тук не 
протича така праволинейно. Където се открива 
формалдехид в растителния свят, там той е про-
дукт от разпадането. При асимилацията се пораж-
да скорбяла, която в посока нагоре се превръща в 
захар, а в посока надолу в целулоза. Този принцип 
на развитието, изхождащ от една средна точка 
срещаме многократно изложен в космогонията на 
Рудолф Щайнер, където е представено, че Земята 
се развива от едно сатурново топлинно състояние, 
минавайки през слънчево и лунно състояние, като 
от сатурновия огън нагоре се пораждат световните 
сили светлина, химизъм и живот, а надолу – същев-
ременно като сенки – елементите въздух, вода и 
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земя (сравни глава III за сътворението.)
Когато разгледаме растението при неговото об-

разуване на цвета, нима не ни изглежда като кар-
тина, отразяваща по-големи ритми? Не чувстваме 
ли цвета, като принадлежащ към една извънземна 
светлинна област?

Както въглеродът регулира разгръщането вът-
ре в растителния свят, така можем да го приемем 
за регулатор на всеобщото въздушно пространс-
тво на Земята. В една лекция за лекари83  Рудолф 
Щайнер описва: «Земята е обгърната от въздух, там 
отгоре над въздуха идва нещо друго и отвъд него 
имаме противоположния полюс на въздушната зо-
на, там, където всичко се държи по противоположен 
начин на това, което става в нашата въздушна зона и 
когато се обезвъздуши – съществуването на въздуха 
се анулира – от тази зона произхожда – като блик-
нало поради обезвъздушаването – това, което ни 
се изпраща като светлина. Нашата земна светлина 
идва от тази зона; там тя избликва, там се поражда, 
там тя расте както при нас на Земята растението.» 
Така виждаме нашия въздух изпълнен със светли-
на от една област, която се намира в генетична и 
функционална взаимовръзка с тази въздушна зона. 
Това отново е картина на големия ритъм, именно 
слънчевата епоха от земното развитие. Замръзнали-
ят спомен от това време е диамантът.

Когато разгледаме животното, бихме могли да 
кажем, че то ни изглежда като обърнато отвътре 
навън растение. Растението поема въглената кисе-
лина навътре и я обезвъздушава; животното поема в 

 83 Р. Щайнер: «Лекции за лекари»; Дорнах 1920 (Духовна 
наука и медицина).
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себе си въздуха и го освобождава от въглена. Както 
при растението резултатът от вътрешното обезвъз-
душаване е, че цветът, сияещ се разгръща навън, 
така при животното, като резултат на външното 
издишване на въздух, вътрешно просветва нещо, 
което можем да наречем способността да усеща и 
чувства. Това се влива в един втори процес при жи-
вотното, който можем да наблюдаваме: Животното 
поема въглерода в течно състояние като храна и 
отделя вода. Какво може да ни каже това отделя-
не на вода? Най-напред виждаме как мускулите, 
които се втвърдяват, произхождайки от кръвта на 
животното, значи кристализирайки от течното, как 
тези мускули дават способността за движение на 
животното. Но това е само външният израз, понеже 
мускулите не биха се движили, ако една сила не би 
ги движила. Коя е тази сила?

Така, както изучаваме отделянето на въздуха 
при растението, и достигаме до светлината като 
противоположен процес, така можем да изходим 
от отделянето на водата и да достигнем до една 
друга световна сила, която Рудолф Щайнер нарича 
химизъм. Тук веднъж вече беше изложено, че това, 
което ние днес на Земята означаваме като хими-
зъм, е само огледален образ на това, което навън в 
световното пространство всеобхватно се разкрива 
като подреждаща световна сила в движението на 
звездите. Подреждащо, звучащо движение е това, 
което лежи и в основата на нашата музика и кое-
то е внедрено в мускулната субстанция; и отново 
животното ни насочва към по-големите ритми в 
земната сфера. Така, както на въздушната зона на 
Земята отговаря една светлинна област, така и про-
тивоположният полюс на зоната на течностите е 
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област, в която се излъчват химическите сили. И 
това отново ни насочва към един, още по-голям 
ритъм, който ние познаваме като лунната епоха на 
Земята. Замръзналият спомен за нея е графитът. В 
природата графитът се среща в надлъжно разполо-
жени кристални формации, които са подобни на 
снопчето мускулни влакна.

Когато познавателно разглеждаме човека, 
ние откриваме, че той носи в себе си растение и 
животно, но овладени от един още по-висш прин-
цип. Както растението отделя въздух и заблестява 
в светлина, както животното отделя вода и като 
противоположен процес в него се проявява опре-
делено движение, така човекът отделя земните 
субстанции; той отделя калциев карбонат навът-
ре и образува твърдия костен скелет, символ на 
смъртта. Затова може да просветне нещо, което е 
противоположността на смъртта – живият разум. 
Това не е само един живот, който се изчерпва в 
израстването и избуяването на земната същност 
на живота – това от своя страна е огледален образ 
на сферата на живота в обкръжението, точно така, 
както земната химия е само отражение на извънзем-
ната област на световния ред – този излъчен живот 
е една сила, която човекът свързва със световните 
съзидателни сили, със света на творческите идеи, 
със световната същност. Това отново ни напомня 
картината за цвета и семето. Цветът се разпръсква 
в нематериалното, навън в атмосферата, докато се-
мето, станало почти напълно минерално, същевре-
менно бива отделено; идеята на растението остава 
да просветва в обкръжението. Семето се отнася 
към праобраза на растението така, както костният 
скелет към световния разум.
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Разбира се, може да се каже, че и висшето жи-
вотно има костен скелет; обаче този скелет е разкри-
вен, изместен навън от посоките на света; като не-
навременен, неуспял опит изглежда животинският 
скелет. Само човекът със своя скелет така свободно 
се поставя в пространството, че преодолява земната 
тежест. Преодоляването на смъртта просветва като 
световен живот, това ще рече, като жива духовна 
сила в нашия разум. И по пътя на светлината, когато 
тази духовна сила обхване тялото, тя просветва в 
«инкарната» (плътта) с онзи тайнствен цвят, който 
Рудолф Щайнер означава като стоящ на границата 
към свръхсетивното; това е «баграта на прасковия 
цвят», – което също е само един приблизителен 
начин на изразяване – разтвореният «пурпур» на 
Гьоте. Неговото пораждане се представя от Рудолф 
Щайнер динамично като преливащи едно в друго 
трептения от черно и бяло, облъчени от светещо 
червено – една картина за факта, че от вплитане-
то на силите на живота и на смъртта се поражда 
нещо висше. – Така човешката сила на смъртта и 
възкръсването отново ни насочва към по-големия 
ритъм между твърдата Земя и извънземната сфера 
на световните мисли, като квинтесенция на съвре-
менния земен цикъл. Един видим израз на това е 
черният въглен.

*

Човекът носи в себе си всичко, описано досе-
га като образуване на светлина, на първичен хи-
мизъм и живот. В своите органни системи той е 
приел в себе си това, което бликва в сферите на 
обкръжението като противоположен процес на 
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обезвъздушаването, на отделянето на водата и на 
образуването на твърдата Земя. Когато потърсим 
онази органна система в човека, която по такъв 
начин се ангажира с разграждането на въглерод-
ното вещество, че всичко това се разиграва във 
въздушната област, тогава намираме бъбреците. 
Бъбреците постоянно отстраняват кислорода; с 
богатите на кислород въглеродни съединения на 
урината те обезвъздушават организъма и така по-
раждат потребността за ново вдишване на кисло-
род. В дробовете се извършва само следствието на 
това, което като причина се създава в бъбреците 
и пикочния мехур. Функционалната взаимовръз-
ка между задух и задръжка в бъбреците, както и 
повлияването на някои заболявания на пикочния 
мехур от съдържанието на кислорода във въздуха 
насочват към това. Ние можем да си представим 
бъбреците и мехура като всмукващи органи, в 
които непрекъснато се обезвъздушава. Там пър-
вичната светлина може да се излъчи нагоре към 
горния човек като носител на неговите душевни 
качества. Органичната основа за този светлинен 
живот е нервно-сетивната система; когато поглед-
нем в очите на един човек, насреща ни засиява 
тази светлина, която носи неговата душа.

Когато потърсим органа в човека, който носи 
нещо от онази сфера, където лежи произходът на 
химичните дейности, откриваме черния дроб. В 
една лекция за лекари Рудолф Щайнер казва: 
«Изучавайте особената дейност, която черният 
дроб разгръща в човешкия организъм, с цялото 
му участие, което той има от една страна с това, 
че въздейства като че ли всмукващо за състава на 
кръвта (всмуква хранителните елементи, нужни за 
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образуване състава на кръвта) и от друга страна в 
това, че той действа регулиращо чрез отделянето 
на жлъчка за цялата подготовка на кръвната теч-
ност. Разгледайте цялата тази разгърната дейност 
на черния дроб и в нея ще трябва да съзрете това, 
което, – когато се изучава до край, – представлява 
истинската химия, понеже нашата външна химия 
на Земята в действителност съвсем не е това, ко-
ето е нейната истинска същност; ние трябва да 
я изследваме като едно огледално отражение на 
извънчовешката химическа сфера, като това мо-
жем да постигнем, ако изучим всичките чудесни 
действия на човешкия черен дроб.»

Изсмукващ и отделящ в областта на течностите 
виждаме да се проявява черният дроб, тук може да 
заблести първичният, оригиналният химизъм като 
носител на организираното движение. Органичната 
функционална област за това е ритмичната систе-
ма, циркулацията и мускулната дейност и както 
всмукването на бъбреците предизвиква подтик за 
вдишването, така дейността на черният дроб съз-
дава жаждата.

Когато изучаваме белите дробове, откриваме, 
че тяхната функция като дихателен орган е чисто 
външна; тяхната вътрешна същност стои във взаим-
на връзка с отделянето на твърдото вещество и об-
разуването на скелета. От белите дробове потокът 
от въглена киселина се препраща към образуването 
на костите, така че в него можем да видим един цен-
тър на организация на земеобразуването; при това 
те самите в техния строеж остават нежни и фини 
дотолкова дълго, доколкото са здрави. Калциране-
то на белите дробове при патологични състояния 
и същевременното появяване на болестни огнища 
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от витален собствен живот дават възможност да се 
хвърли поглед в скритата дейност на белите дро-
бове, която именно предизвиква отделянето и изх-
върлянето на земно-минералните вещества, както 
и костния скелет. Чрез това обаче може да засияе 
първичният живот като носител на съзидателния и 
творящ дух. Органичният израз на това е метаболич-
ната система и така, както бъбреците предизвикват 
потребността за дишане, а черният дроб – жаждата, 
така и белите дробове предизвикват глада.

За да си представим още веднъж, какво беше 
разгледано досега, нека следната схема да бъде ед-
на опора за това. (схема 25).

Човекът, следователно, обхваща в себе си при-
родните царства. В своя организъм той има не само 
елементите въздух, вода, земя, но също и полярните 
противоположни сили: светлина, химизъм, свето-
вен-смисъл или световен живот, като при това той 
непрекъснато изхвърля елементите. Но чрез какво 
човекът е едно така всеобхващащо същество, че то-
ва го прави сам творец на един микрокосмос? Това 
е огънят, който той носи в себе си, онзи огън, който 
в пра далечното минало поражда пра началото на 
нашата земна планета от волевата субстанция на 
висши същества. Рудолф Щайнер нарича тази пра 
епоха от земното развитие сатурновото съществу-
ване на Земята (Старият Сатурн). Земята тогава е 
била едно диференцирано топлинно тяло, от което, 
– след като е преминало през състоянията Слънце, 
Луна, Земя, – е произлязло всичко в посока нагоре 
и надолу. Така и човекът носи една среда в себе си: 
един топлинен организъм, който го присъединява 
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Схема 25:
Сигнатура на въглерода

              означават тук състояния на развитието на Земята (сравни 
Духовната наука), а  не днешните планети.

öâÿò íà ïðàñêîâà

æèâîò (ôîðìà)

õèìèçúì (äâèæåíèå) 

ñâåòëèíà (ìúäðîñò) 

òîïëèííà çîíà 

êàìúêà íà    ìúäðåöèòå 

(âîëÿ) ÷îâåê

âúçäóøíà çîíà 
äèàìàíò 
áúáðåöè    ðàñòåíèå   íåðâ

çîíà íà òå÷íîñòèòå
ãðàôèò

÷åðåí äðîá  æèâîòíî  ìóñêóë

çåìÿ âúãëåí

áåëè äðîáîâå  ÷îâåê  ñêåëåò 

÷åðíî
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към началото на Сътворението. Би могло да се каже, 
че също и топлокръвното животно носи топлина в 
себе си, но тази топлина, както знаем, е зависима 
от температурата на обкръжението. Телесната тем-
пература на животните се отклонява в зависимост 
от условията на околната среда; топлината на жи-
вотното ни изглежда като взета от външния свят. 
Подобно е и при образуването на скелета, който е 
несъвършен подражател на човека. Само човекът 
може да третира огъня като свое същинско прите-
жание, като ядро и семе на своето същество. Това 
намира израз в  константната телесна температура 
от 37 градуса по Целзий, която е независима от про-
мените в температурата на околната среда.

Затова огънят не само го свързва с огъня на сът-
ворението на пра началото, но в този огън бликват 
и творческите импулси, които изграждат бъдещето. 
През този земен цикъл човечеството се намира в 
един преломен момент от своето развитие. Бъдещи 
земни състояния – също както и бъдещото по-съвър-
шено човешко тяло – ще изградят съответно тези 
импулси. Изразът на това бъдещо изграждане във 
всички школи на мъдростта се е означавал като 
«философския камък», «камък на мъдреца», като 
«мекия диамант».
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 XIV
ЕТЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО И РАСТЕНИЕТО

Изкачвайки се от минерала към растението, навлиза-
ме от физическото пространство в сферата на живо-
та, в която растението разгръща своите характерни 
свойства на растеж, цъфтеж, плододаване и разви-
тие. Нашата съвременна наука широко е опознала 
физическото пространство, но областта на живота 
до днес още не се е разкрила за човешкото позна-
ние. Понеже човекът познава физическото прос-
транство, винаги изпада в изкушение да обясни 
жизнените процеси чрез законите на физическото 
пространство. Той пренася химическо-физическите 
закономерности в сферата на етерното; това става 
причина за тежки заблуждения.

От началото на природонаучната епоха всъщ-
ност само Гьоте, чрез създаването на нови форми 
на мислене в протовопоставяне и прогресивност 
се е опитал да изследва онези закони, които лежат 
в основата на учението му за метаморфозата. Тук 
ще се опитаме екзактно да обхванем онази сфера, 
която заедно с Георг Адамс, който пръв научно е 
обосновал понятието за нея, искаме да наречем 
етерно пространство или противоположно прост-
ранство.84  Не бива да шокира, ако за това извикаме 
на помощ математиката.

Геометрията на физическото пространство 
ни е станала позната чрез евклидовата геометрия 
и с помощта на няколко прости примера искаме 
да изследваме, как физическото пространство се 

 84 George Adams – Olive Wicher: «The plant between Sun and 
Earth»; Goethean Science Foundation, Clent 1952.
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различава от етерното.
Учили сме, че кръгът или кълбото е геометрич-

но място на всички точки, които са еднакво отдале-
чени от една точка. И наистина, ако искаме точно да 
начертаем една окръжност, взимаме като помощно 
средство един пергел и около една централна точка 
очертаваме линия, която се състои от точки, които 
са еднакво отдалечени от дадената средна точка. 
Ние можем да увеличим размера на пергела и да 
получим втори кръг, който да заобиколи първия; 
ние можем произволно да увеличаваме радиуса и 
така получаваме множество от окръжности, като 
всички те са представители на физическото прост-
ранство. Такива образувания, които нищо друго не 
познават, освен своята собствена централна точка, 
ни изглеждат като егоистични същества; ние можем 
да ги приемем като символ на низшия Аз.

Още през втората половина на изминалото 
столетие, математиците развиха един отрасъл в 
геометрията, който днес се нарича «синтетична ге-
ометрия», развита по-нататък от Георг Адамс до 
създаване на понятието «етерно пространство» или 
«противоположно пространство». С нейна помощ 
се откриват геометрични закономерности, които ни 
дават съвсем нови перспективи, помагащи ни да 
надникнем в същността на «етерното».

Нека си представим един кръг, който още 
не знае нищо за своята централна точка. Вътре 
в този кръг избираме една произволна точка. 
През тази точка прокарваме права линия. Линия-
та пресича окръжността в две точки. Начертаваме 
в тези две точки на кръга допирателни и виждаме 
как двете допирателни се пресичат в една точка 
извън кръга. (Виж схема 26.)
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През избраната точка вътре в кръга ние можем 
да прекараме повече прави линии и всяка от тези 
линии пресича окръжността в две точки. Всички 
двойки допирателни на пресечните точки върху 
окръжността се пресичат в една точка извън кръга. 
Ние правим изненадващото откритие, че всички 
пресечни точки на двойките допирателни, лежат 
върху една права извън кръга. Така получаваме 
следния резултат: На всяка точка вътре в кръга 
отговаря една права извън кръга, или – когато 
вземем тридименсионалната форма на кълбото 
– всяка точка вътре в кълбото отговаря на една 
равнина извън кълбото. От значение е, ако можем 
да изградим представата: С всяка точка вътре в 
кълбото структурираме пространството извън къл-
бото; да, аз бих могъл съответно да кажа: С всяка 
точка вътре в Земята структурирам Космоса.

Ние искаме да подложим на дискусия възмож-
ностите, които се предлагат при това.

Схема 26:
Точка и права – вътре и вън – Земя и Космос

(съотношение между кръг, права, допирателни)
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Изместим ли точките до периферията, тогава 
равнините се приближават до повърхността на 
кълбото. Изберем ли накрая точки върху самата 
периферия, тогава равнините стават допирателни 
равнини. По този начин достигаме до едно обра-
зувание, което е обгърнато от допирателни прос-
транства. Този кръг, съответно това кълбо, не е 
вече геометричното място на всички точки, които 
са еднакво отдалечени от една средна точка, а ние 
достигаме до представата за едно загърнато празно 
пространство, което е отделено от общото световно 
пространство. Докато при евклидовия кръг, съответ-
но евклидовото кълбо, непосредствено мислим за 
изпълнено пространство, при синтетичното кълбо 
би трябвало да помислим за спестяване на простран-
ството, за липса на пространство. Ние бихме мог-
ли да означим евклидовото кълбо, като изпълнено 
със субстанция; синтетичното или етерното кълбо 
напротив е липса на субстанция, – от материална 
гледна точка то е същевременно празно.

Изместим ли точките към вътрешността на 
кълбото, тогава и равнините се отдалечават от 
повърхността на кълбото, а достигнем ли до сред-
ната точка, тогава допирателните се отдалечават 
в безкрайността. Правите, които прекарваме през 
центъра, стават диаметри, а допирателните от пре-
сечните точки се пресичат в безкрайността. Полу-
чава се следната, изключително важна ситуация:

На въпросът, дали допирателните в безкрай-
ността се пресичат горе или долу, би трябвало да 
отговорим: Те се пресичат в безкрайността горе 
и долу едновременно, това означава, че безкрай-
ността горе е същата както безкрайността долу.

През централната точка можем да прекараме 
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други диаметри – ние имаме безкрайно много таки-
ва възможности – и съответните двойки допирател-
ни всичките се пресичат в безкрайността, все едно 
дали в дясно или в ляво, горе или долу и всички 
тези безкрайно много безкрайности са една и съща 
единствена безкрайност. (Виж схема 27.)

Ние можем да поставим и следния въпрос: Как 
се държат точките вътре в кръга, когато обгръщащи-
те равнини, съответно по закона за аритметичната 
прогресия равномерно и постепенно се изместят 
навън в световното пространство? Ние ще открием, 
че тогава точките се приближават до центъра, но 
се изместват по-скоро според една друга закономер-
ност, отколкото според закономерността на равни-
ните. Интервалите стават все по-малки и по-малки 
и с все по-малки стъпки се приближават към центъ-
ра, но никога не го достигат. Математикът говори 
за асимптотично приближаване към центъра, това 
обаче не означава нищо друго, освен че центърът 
чак тогава ще се достигне, когато обгръщащите 
равнини достигнат в безкрайността до периферията 
на световното пространство. И ние можем да гово-
рим за една нова безкрайност, именно за безкрайно 
далеч, в посока навътре отдалечена средна точка 
на кръга, съответно на кълбото; ние трябва да ус-
тановим, че безкрайността в центъра е идентична 
с безкрайността на световната периферия. За така 
устроения кръг, съответно кълбо, получаваме ед-
но съвсем друго понятие, отколкото за евклидовия 
кръг, респективно кълбо. Докато последните всич-
ки във всичко се отнасят към своя физически цен-
тър, първите са създадени от безкрайно далечната 
световна периферия и се отнасят към нея.

Щом като описахме евклидовата фигура с ней-



224 225

Схема 27

Äàëå÷íà ïðàâà (ðàâíèíà) 
íà ëåìíèñêàòàòà

ïðè ëåìíèñêàòàòà ìíîãîòî áåçêðàéíîñ-
òè ñà ðàâíè íà åäíàòà áåçêðàéíîñò

äàëå÷íàòà ñðåäíàòà òî÷êà íà 
ëåìíèñêàòàòà
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ната егоцентрична същност като символ на нашия 
низш Аз, то бихме могли да приемем описаната от 
нас фигура, като символ на нашия висш Аз. Тези 
образи са от голямо значение.

Защо ние хората 70 години и повече сме осъ-
дени да пребиваваме в едно физическо тяло върху 
едно евклидово земно кълбо?

Земята е място за възпитание към свободата; 
Земята някога трябва да се превърне в космос на 
любовта. Тя може да постигне това обаче само 
минавайки пътя към свободата, а свободата от 
своя страна може да цъфти само при наличието на 
самосъзнание. Ние например не бихме могли да 
обичаме нашата ръка или нашия крак дотогава, до-
като ни принадлежат; ние можем да обичаме само 
нещо, от което сме се отдалечили чрез самосъзна-
нието. Това са трудни мисли, но чрез изучаването 
на «Философия на свободата»85  се приближаваме 
до разбирането им.

Егоизмът е едно състояние в развитието, през 
което трябва да преминем по пътя към свободата и 
към световната любов. Низшият Аз има своя проти-
воположен образ във висшия Аз, към който в бъде-
ще ние все повече и повече ще се приближаваме, 
толкова повече, колкото се научаваме да действаме 
от позицията на свободата, това ще рече обаче от 
най-висшето познание.

Това състояние можем да постигнем днес само 
в някои, милостиво подарени моменти. Когато ни 
стане възможно да се идентифицираме с безкрайно 
далечната световна периферия, тогава това, което 

 85 Р. Щайнер: «Философия на свободата»; издателство 
Свободен духовен живот, Щутгарт.
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може да се изрази с тази математическа схема ще 
стане една интуиция в смисъла на Рудолф Щайнер. 
Тогава нашият малък Аз ще стане едно с макрокос-
моса. Ние бихме станали едно с представителя на 
макрокосмическия Аз, с Христос в етерното прос-
транство на Земята, в което той е възкръснал. Но 
дотогава, докато трябва да живеем в нашето обик-
новено съзнание, двата кръга ще образуват в нас 
един вид резултанта и ние ще видим, че не можем 
да действаме нито само от егоизъм, нито от съвър-
шенството, а само земно-човешки.

Това обаче важи и за всички земни явления. 
Навсякъде там, където се преплитат физическото 
пространство и етерното пространство – най-добре 
това може да се изучава в растението – ще трябва 
да се изследва как се проявяват в активно взаимно 
действие евклидовият кръг и въздействащият от 
безкрайността етерен кръг; тук се поражда нещо 
ново, нещо основоположно. Да приемем, че евк-
лидовият кръг извира от своя физически център 
според закона на аритметичната прогресия, това 
ще рече – както вече беше изяснено – в постепенни 
земни интервали. Етерното пространство напротив 
се приближава към земното според закона за геомет-
ричната прогресия, това означава, че интервалите 
растат не постепенно, а стават все по-големи. Така 
в полученото множество кръговете ще се пресекат 
и когато ние свържем една с друга пресечните точ-
ки, получаваме касиниевите криви, чийто особен 
случай е лемнискатата. (Виж схема 28.)

Тази лемниската е основоположна за всяко фи-
зическо-етерно взаимодействие, за преплитането 
на слънчевото пространство със земното простран-
ство. Ако това наистина е така, тогава всяко расте-
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Схема 28:
Лемнискатата – резултат от проникването едно в друго на 

слънчевото пространство и земното пространство
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ние би трябвало да се вмести в закономерностите 
на лемнискатата и ние виждаме, че е действително 
така. В горната част на лемнискатата се проявява 
етерното пространство с неговите обгръщащи, 
спестяващи пространството закономерности. Вся-
ка пъпка е една обвивка, която грижливо обгръща 
една мистерия; всяка пъпка е едно празно простран-
ство, ако и в нея вече да са нагънати и подготвени 
бъдещите листа. Долният клон на лемнискатата 
обаче представя физическото пространство, където 
корените от фокуса на долната лемниската се раз-
пространяват радиално на всички посоки. Преди 
известно време на един селскостопански семинар 
беше казано, че обхватът на коренището изпълва 
приблизително границите на един лемнискатоид. 
(Виж схема 29.)

Според Птоломеевата система Слънцето оби-
каля около Земята; според Коперниковата система 
Земята, заедно с всички планети, обикаля около 
Слънцето. Не би ли могло да се предположи, че 
и двете системи са опит за обяснение на все още 
неоткритото истинско движение на слънчевата сис-
тема? Според най-новите изследвания86  Слънцето 
с голяма скорост се движи в посока на съзвездието 
Херкулес, като при това се придружава от Земята и 
планетната система в лемнискатно движение. Във 
всички случаи Земята следва Слънцето и това тя 
извършва не праволинейно, а в ритмически интерва-
ли. Това преплитане на въздействията от Слънцето 
и Земята се отразява в растежа на растението.

Нека погледнем схема 29, там в същността на 

 86 Математическо-астрономическата секция на висшето 
училище за духовна наука, Дорнах (Швейцария).
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Схема 29

Растението като израз на проникването едно в друго на слънчевото 
пространство и земното пространство.
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растението – в което се отразява играта между Слън-
цето и Земята – става точно същото: Земният фокус 
на лемнискатата следва слънчевия фокус. Точно та-
ка, както навън в космоса Земята се опитва да се 
доближи до Слънцето, така в растението земният фо-
кус от възел на възел се приближава към слънчевия 
фокус на лемнискатата. Достигне ли се един възел, 
то около двата фокуса се обвива една нова лемниска-
та и започва един нов растеж; при това на Земята се 
полагат първите обвивки на пъпката – те, така да се 
каже, падат от слънчевото пространство в земното 
пространство. Всеки, който има градина знае, че ко-
гато салатата прецъфти, не може да се яде, листата, 
които обгръщат сърцевината на салатата са нежни и 
могат да се ядат дотогава, докато са обвити от слън-
чевото пространство. Изпадналите от слънчевото 
пространство листа стават субстанциално по-наси-
тени и жилави. (Виж схема 30.)

Тази игра се повтаря при следващия възел. Та-
ка земният фокус възел по възел се приближава до 
слънчевия фокус, като при това разстоянията стават 
все по-малки. И тук земните фокуси се приближа-
ват асимптотично87  към слънчевия фокус. Земята 
никога не би могла да достигне Слънцето, ако Слън-
цето не се наклони към Земята. Това принадлежи 
към най-дълбоките тайни на растителната същност, 
че в нея е записан големият закон за развитието 
на Земята. Шилер изрази своето предчувствие с 
думите: «Щом то (растението) от воля е лишено, 
то ти волеви бъди!» През всяка пролет и лято ние 
изживяваме тази чудна тайна, как Слънцето и Земя-
та стават едно; именно в този момент процъфтява 

 87 Приближавайки се един към друг. Бел. пр..
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Схема 30

Земното пространство се приближава до слънчевото пространство  
(растеж на стъблото)
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растението. Това е един, записан в живота на Земя-
та факт, който насочва към централното събитие 
в съвременния земен цикъл – към Мистерията на 
Голгота. Ако по времето на Христовото събитие 
един наблюдател от космоса би погледнал върху 
Земята, в този момент, когато кръвта от кръста по-
пива в Земята, той би видял как Земята засиява в 
багри като една звезда; Слънчевият дух се накланя 
към Земята и се свързва с нея.88 

Това е било възприето от големите хора на 
изкуството, например в «Парсифал» от Вагнер в 
тайнството на Разпети петък прозвучават думите: 
«Ти плачеш, – но виж, моравата се смее!», тогава 
човек не може другояче, освен дълбоко да бъде 
разтърсен от реалността на тази сцена.

Растението продължава да се развива по-на-
татък до образуването на семе. Слънце и Земя са 
станали едно, слънчево пространство и земно прос-
транство не се проникват вече в пресечните точки, 
растежът е привършил и семето е устремено към 
състояние на спокойствие. (Виж схема 31.)

Земните кръгове и слънчевите кръгове лежат 
концентрично един в друг. Това е един всеобщ све-
товен закон, а именно, че развитие може да протича 
само там, където силовите въздействия се срещат 
едни с други. Семето, така да се каже, почива в един 
световен сън – не е чудно, че в гробовете на фарао-
ните са намерени житни зърна, които и след хилядо-
летия са запазили способността си да покълват.

Какво всъщност се случва, когато доведем 
семето до покълване, когато го поставим в една 
влажна почва?

 88 Р. Щайнер: «Евангелието на Йоан».
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Семенното състояние (слънчевото и земното пространство са 
станали едно)

Схема 31
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Ние активираме лунните въздействия в 
земната вода. Луната застава между Слънцето и 
Земята. Слънчевото пространство се разделя от 
земното пространство, двете отново се срещат в 
образуването на лемнискатите на растежа и това е 
растителният процес, който отново наблюдаваме 
всяка пролет, като резултат от срещата на Слън-
це, Луна и Земя.

Лемнискатата играе голямо значение и в чо-
вешкия организъм. Тя отразява големите физично-
етерни закономерности в човешките функционал-
ни взаимовръзки. Процесите, които вътре в човека 
протичат в областта на земното пространство, се 
концентрират в нервно-сетивната система на гла-
вата. Противно на това системата на обмяната на 
веществата, с нейните тайнствени процеси, които 
са диаметрално противоположни на онези от нер-
вно-сетивната система, е сродна със слънчевото 
пространство. Още в по-ранните ми произведения 
се посочва,89  че същността на растението може да 
се сравни с човешкия организъм, само ако рас-
тението се обърне с цвета надолу и така от тази 
картина може да се види сходството на процесите. 
Растителните корени са сродни с главата, цветът 
на растението – с обмяната на веществата, семето 
обаче – с човешкото сърце.

 89 Р. Хаушка: «Учение за храненето»; стр. 104.
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XV
РАСТЕНИЕТО И НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ

КЪМ ДУШЕВНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА

Шилер и Гьоте посещават веднъж една лекция 
– «Ботаниката по системата на Лине». По пътя 
за вкъщи те обсъждат чутото и са на едно и съ-
що мнение, че абстрактните понятия за реда на 
растенията в системата на Лине не са достатъчни 
за живото обхващане същността на растението. 
Гьоте за първи път в този разговор разкрива сво-
ите възгледи за прарастението и как то разгръща 
същността си между Слънцето и Земята. Шилер 
отвръща, че това е само една идея, на което Гьо-
те отговаря: «Тогава се радвам, че виждам моите 
идеи с очите си.»

Гьоте не достига още до там да говори за една 
световна душа, която грижовно обгръща израст-
ващите растения. Растението в своето физическо 
проявление няма обособена душевна организация 
в себе си, а се формира и изгражда отвън от ду-
шевно-астралните сили. Когато през пролетта и 
лятото се разхождаме по една цъфтяща ливада, 
тогава не само пеперудите, пчелите и бръмбарите 
са израз на тази световна душа, но тя невидимо раз-
лива своите сили, които ние можем да възприемем 
само под образа им на звездоподобните цветя. Ние 
подаряваме цветя, понеже чрез това световната 
душа докосва човека, когото обичаме.

Ние, хората сме поели световната душа вътре 
в себе си и така съществува една връзка между чо-
вешката душа и растението.

Един импулс от Рудолф Щайнер е да се израбо-
ти систематика на растенията, която да има отноше-
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ние към развитието на човешката душа; това искаме 
да представим в следното изложение.

Душата на новороденото е още недиферен-
цирана и спяща; душата на кърмачето се изявява 
само с нейния порив към майчината гърда. В рас-
тителния свят на това състояние съответстват ед-
ноклетъчните. Принадлежащите към семейството 
на едноклетъчните растителни същества малко се 
различават в своята външна форма; те са кръгли 
(коки), овални (бактерии), продълговати (бацили) 
или влакноподобни гъби (Fadenpilze) и притежават 
прост вегетативен живот. Те могат да асимилират 
само готова храна, както и кърмачето може да въз-
приема само майчиното мляко.

От времето на Пастор и Кох, тези невинни 
растителни кърмачета са изложени на ужасно 
преследване, понеже се мисли, че са причинители 
на болести. В глава VII беше вече разяснено, че 
тези микроорганизми не могат да се приемат за 
причинители на болестите. Вече беше изложено, че 
болестта винаги е следствие от изместено съотно-
шение между съставните части на човешкото същес-
тво и причините трябва да се търсят в анормални 
телесни състояния. Едноклетъчните са паразити 
и намират хранителна среда точно там, където са 
започнали процеси на разпадането, там където се 
разпада високо организираният живот.90 

Същото важи за огромната област на консер-

 90 Този частичен процес в човешкия организъм става 
тотален, при човешкия труп, който започва да се разпада след 
като го напусне човешката душевно-духовна същност и става 
хранителна среда не само на микроорганизми, но и на по-висо-
ко организирани животинки, като червеи, мухи и най-различни 
други паразити. Бел. пр.
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вирането на органичните субстанции. Погрешно 
се мисли, че едноклетъчните са отговорни за раз-
лагането на органичните субстанции. Логичното 
следствие тогава е: те трябва да се унищожат. Върху 
тази аксиома почива цялата консервна техника. В 
действителност обаче заедно с микроорганизмите 
същевременно се унищожава всичко, което човек 
иска да запази, затова консервираните хранителни 
средства са вече частично умъртвени субстанции. 
По-нататък ще говорим как да се изгради една съв-
ременна техника за консервиране.

*

Стане ли кърмачето на няколко седмици, май-
ката започва да прибавя и друга храна, – кашички, 
плодови и зеленчукови сокове, настъргани ябъл-
ки, и детето започва да усвоява тази допълнителна 
храна; това обаче не означава нищо друго, освен 
че кърмачето постепенно се учи да изгражда своя-
та собствена телесна субстанция. С това на лицето 
му започват да се виждат душевни реакции, то се 
смее когато изразява, че се чувства добре, а може 
ясно да покаже и антипатия.

Съответните растения, които отразяват това 
състояние са водораслите. Те се отличават от гъ-
бите главно по това, че са зелени, това ще рече, 
че имат хлорофил и асимилират – образуват сво-
ята собствена субстанция от светлина, въглена 
киселина и вода. Както при гъбите, така и при 
водораслите виждаме забележителното свойство, 
те да могат да се предпазват от неблагоприятните 
въздействия на околната си среда; те събират сво-
ята протоплазма, надебеляват клетъчната обвивка 
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и така могат да изтърпят високи температури – до 
+100 градуса и до –30 градуса по Целзий. Дебела-
та клетъчна обвивка до голяма степен ги запазва 
също и от отровите. Това образуване се нарича спо-
ра. При водораслите това образуване на спорите 
настъпва вече в една диференцирана форма. Две 
влакна се доближават едно до друго и течността 
от клетката преминава в другата; така се образува 
спората. Това изглежда като проява на симпатия 
(ботаниката говори за полово размножение).

*

Постепенно малкото дете започва да се изпра-
вя. Най-напред седи и скоро се изправя нагоре, 
като се държи за оградата на кошарката, и един 
ден тръгва – един чуден, загадъчен процес. От 
къде прииждат силите към детето, за да предиз-
викат това голямо преобразувание в живота му? 
Това са силите на световния ред, организиращите 
сили придружават детето до смяната на зъбите. 
Известно е, че в първите седем години едно дете 
може добре да се възпитава, само когато му се да-
ва добър пример. Детето още няма разум и една 
морална проповед е безполезна и безсмислена. 
Добрият пример е като силово поле, в което дете-
то израства. Поради тези причини е много важно 
детето да израства в морално обкръжение, понеже 
то подражава на онези душевни жестове, които 
ние не можем да видим с очите си; също и това, 
което мислим в присъствие на детето е определя-
що за изграждането на неговото тяло.

В природата следващата фамилия растения 
са мъховете, които се държат като полу-развили 
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се растения. При това мъховете нямат съдове, да, 
има мъхове, които се състоят от една единствена 
клетка и когато ги изследваме, за наша изнена-
да трябва да констатираме, че тяхната външна 
форма е в силна зависимост от тяхната околна 
среда. Почвата в една иглолистна гора е покрита 
с различни мъхове за разлика от почвата в една 
широколистна гора. Мъховете приемат външната 
форма на обграждащите ги нормално развити рас-
тения, това са изграждащите сили на околността, 
които, така да се каже, образуват своите силови 
полета. Повърхността на Земята е изпълнена с та-
кива силови полета; полета, които са във връзка 
с изгражданите от тях дървета, храсти и останали 
растения, както и мъховете, – подобно на цветя-
та, образувани по стъклата на прозореца от студа 
през зимата, който изведнъж прави видими заоби-
калящите ни силови полета, които иначе ние не 
виждаме (виж илюстрация 32). Мъховете нямат 
корени, подобно на гъбите те се издигат нагоре от 
горската почва от една влакноподобна плетеница; 
също и те се размножават чрез спори, за което 
изграждат един особен орган (Thallus). Мъховете 
имитират другите растения така, че малкото обра-
зувание на върха на едно мъхово клонче изглежда 
като малко цветче, това обаче са само носителите 
на спорите, които изсипват съдържанието си във 
влажната атмосфера на горската почва, за да изгра-
дят след оплождането талуса.

*

Следващата крачка в развитието на детската 
душа е подражанието на думи. Детето постепенно 



240 241

събира едно богатство от думи, чути от мама и 
татко, което му дава възможност да изрази свои-
те желания. Един ден обаче детето казва «Аз» за 
самото себе си. Това е огромна крачка в развити-
ето на детската душа, тук за първи път просветва 
нещо като съзнание за себе си. Това съзнание е 
още бегло и като една сянка, но чрез това, че ду-
шата изговаря единствената по рода си думичка 
«Аз», е дадено първото просветване на индивиду-
алността, която представлява водещата същност 
през целия живот.

Растенията, които навън в природата изразяват 
едно етерно отражение на това събитие, са папрати-
те. При тях за първи път срещаме истински листа 
и съдове. Те още нямат истински корени, но нещо 
подобно, което в ботаниката се нарича ризоми, 
– пълзящи под земята образувания.

Листата на папратите са извънредно силно раз-
членени. Който задълбочено изучава учението за 
метаморфозата на Гьоте, вижда, че за същността 
на растението листото играе същата роля, както 
«Азът» при човека. Гьотевото прарастение е една 
листна форма и от метаморфозата на листото се 
получават всички възможни вариации на Земята.

Най-простата форма на Scolopendrium до бо-
гато разклонените орлови папрати (Aquilinum), 
напомнят в своята сигнатура на чревните въси 
в човешките черва и то тези образувания стават 
все по-фино разчленени, колкото повече се отива 
към тънките черва; Scolopendrium отговаря на де-
белите черва. Истината е, че тези образувания, 
които асимилират хранителната каша, са сродни 
с цялата фамилия папрати, затова Рудолф Щайнер 
препоръчва папратите като лечебно средство при 
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Схема 32:
Папрат и мъх. Подражателни сили в растителното царство.
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увреждания на червата.91  Това отношение на пап-
ратите към обмяната на веществата е също само 
една картина за неоспоримия факт, че процесът на 
храносмилането и обмяната на веществата – прео-
доляване на чуждото както на физическо, така и на 
душевно равнище – може да извърши само силата 
на индивидуалността; тя се изявява чрез думичка-
та «Аз» и кръвта, която е най-висшата инстанция 
на веществообменния процес, е нейния физически 
инструмент.

Също и папратите носят на долната страна на 
листата си капсулките за спорите. Те никога не се 
намират на горната страна на листата обърнати към 
Слънцето, а се намират на долната страна, – обърната-
та към влажната, съдържаща вода горска почва. Това 
за първи път обръща вниманието ни към разликата 
между спорите, – обърнати към земно-лунното, към 
влажната горска почва – и цветния прашец, който се 
издига нагоре към Слънцето, така да се каже, който 
е слънчева субстанция. Облаци от цветен прашец, 
които се движат в посока към Слънцето, са открити 
на голяма височина от повече километри от изследо-
вателя на стратосферата Пикард. Невероятен прогрес 
в развитието на растението е моментът, когато то 
преминава от лунната към слънчевата вегетативност, 
– от чисто душевното към духовната проява на Аза. 
От тези папрати, които вече излъчват от себе си спо-
рите при така нареченото полово размножение и ги 
отделят в особен стадий (Prothallium), вече може да 
се очаква следващият стадий, в който растението на-
сочва към Слънцето този процес на преобразуване.

 91 ВАЛА – лекарствена лаборатория Д-р Р. Хаушка, Еквел-
ден над Гьопинген: Aquilinum comp.
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*

В детската душа около петата – шестата 
година, в предучилищна възраст просветват вече 
първите раздвижвания на разума. Детето вече е 
в състояние да извършва някои задължения – да 
пазарува, да помага в домакинството, проявява се 
едно състояние, в което детската душа се подготвя 
да започне да мисли. Всичко е налице в зародишно 
състояние, но още не се е диференцирало. Детска-
та душа живее още тясно свързана с природата, тя 
приема другите още с пълна преданост и доверие, 
ако развитието не е брутално нарушено.

В растителния свят намираме едно съответ-
ствие и за това състояние, и то е в иглолистните 
дървета. При тях се е извършило преминаването 
към цветен прашец. Иглолистните дървета не само 
имат първите истински листа и истински корени, 
но и органи, които произвеждат голямо количес-
тво цветен прашец. Но къде са цветовете? Още 
няма цветни листа, единствените листа, които се 
намират при иглолистните дървета са иглите, но 
освен цветния прашец още няма цветове или нещо 
подобно. Цветният прашец се събира под люспите 
на шишарките и когато дойде времето, когато се 
разтварят люспите, цветният прашец се разнася от 
вятъра нашироко по света. Но и при иглолистните 
дървета забелязваме нещо, което е характерна чер-
та на цветовете, това е ароматът. Навсякъде – във 
всички части на иглолистното дърво – в корените, 
стъблото и кората се намира този смолист аромат, 
който още не сме срещнали в никоя растителна 
фамилия; получава се впечатлението, че цялото 
дърво е цвят. Свойството да ухае, което най-често 
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се концентрира в цвета, при иглолистното дърво 
е разпространено в цялото дърво. Това, което е ха-
рактерно за цвета, при иглолистните дървета още 
не се е диференцирало от общата същност.

Усещането на този факт се открива в митове 
и легенди, особено в приказките от Доломитите за 
феята Мерезина.

Младият цар на страната язди през поля и гори 
и стига до едно езеро, което и днес се нарича с име-
то на феята, езерото Мерезина. Царят вижда феята 
и е така впечатлен от нейната красота, че сърцето 
му пламва от любов към нея и той я помолва да 
му стане жена. Феята обаче поставя едно условие: 
само ако на царя се удаде да направи щастливи 
всички хора в своята страна, само тогава тя ще ста-
не негова жена. Царят се завръща в къщи, повиква 
своите съветници и мъдреците на страната и с тях 
обмисля, как би могъл да направи щастливи всички 
хора в своята страна. Те мислили и разсъждавали, 
но не могли да стигнат до никакъв резултат; накрая 
се видели принудени да признаят, че желанието на 
феята е неизпълнимо. С тъжно сърце младият цар 
се отправил към езерото и толкова дълго молил фея-
та Мерезина да промени условията си, че тя накрая 
се съгласила да стане негова жена, ако той успее да 
направи хората си щастливи за една година. Отново 
се качил царят на коня си, пришпорил го радостно и 
се отправил за в къщи, отново свикал съветниците 
си и мъдреците на страната, и дълго премисляли те 
всички възможности за изпълнението на това усло-
вие, но накрая стигнали до заключението, че и това 
желание на феята е неизпълнимо. С тежко сърце 
се понесъл царят към езерото и отново още по-нас-
тойчиво замолил феята да промени условията си. 
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Накрая след дълго колебание феята откликнала на 
желанието му и му обещала, че ще му стане жена, 
ако той успее да направи щастливи всички хора от 
страната си за един цял ден. Зарадван царят приш-
порил коня и се завърнал в къщи, където отново 
свикал своите съветници и мъдреците от цялата 
страна и те всички решили, че този път желанието 
на феята може да бъде изпълнено. Започнали да 
подготвят сватбата и всички хора от цялата страна 
били поканени, преди всички останали били по-
канени децата. Когато дошъл денят на сватбата, 
отвсякъде заприиждали децата и всяко от тях в ръ-
цете си носело ухаещ букет цветя, за да поздрави 
с него царицата. Тя поемала ухаещите цветя и ги 
натрупвала едно върху друго, докато по средата на 
сватбената поляна израснала една висока купчина 
от цветя. Купчината от цветя искряла в различни 
цветове и ухаела през целия ден. Вечерта всички 
хора, които през целия ден били щастливи, се съб-
рали около нея, цветята междувременно започнали 
да повяхват, но все още чудно ухаели; царицата 
хвърлила отгоре им зеления си воал и в същия миг 
цялата купчина се превърнала в едно чудно дърво: 
лиственицата.

Така в съзнанието на жителите от Доломитите 
някога е стояла представата, че в лиственицата и 
изобщо в иглолистните дървета латентно се намира 
по-висшият растителен свят с всички негови свойс-
тва. Едва по-късни стадии на развитието довеждат 
до постепенното разгръщане и диференциране на 
тези свойства.

Лиственицата в стари времена е играла голяма 
роля в живота на жителите на Доломитите, понеже 
тя е дървото, което някога е покривало всичките 
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оголени днес карстови места, като е дарявала сян-
ка, смола и дървесина.

Има иглолистни дървета, които изглеждат като 
че ли имат плодове, това са хвойната и тисата; това 
обаче са така наречените привидни плодове. Те се 
пораждат поради това, че шишарките се загръщат 
с една обвивка; когато се сдъвче плод от хвойна 
съвсем ясно се забелязва дървесинната шишаркова 
вътрешност.

Описаните състояния полагат в ръцете на лечи-
теля субстанции, които имат огромна терапевтична 
ценност. При наблюдението точно на иглолистните 
дървета се чувстват огромните усилия на растение-
то да прояви своята слънчева същност, което обаче 
не му се отдава напълно. Този задържан стремеж 
към Слънцето въздейства като лечебно средство 
особено на етерното тяло. Терапевтичното действие 
на смолите – особено на смолата на лиственицата 
– поради горните свойства се прилага при отсла-
бена физика. Органите, които имат тенденция да 
потъмняват (стъкленото тяло и лещата на окото) 
реагират добре на лечението с препарати от смола-
та на лиственицата.92 

*

Детето вече е достигнало училищната възраст. 
Силите, които до сега то е употребявало за растежа 
и за изграждането на вътрешните органи, вече са се 
освободили и от сега нататък служат за развитието 

 92 ВАЛА – лекарствена лаборатория Д-р Р. Хаушка, Еквел-
ден над Гьопинген: Resina-Laricis-Bademilch (мляко за къпане); 
Chelidonium comp. (лекарство за дебелите черва).
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на мисълта. Така виждаме как развитието на детето, 
минавайки през вървенето, говоренето и мислене-
то, навън в природата се оглежда в растителното 
царство; в сегашното си състояние детската душа 
има своето отражение в семейството на лилиите. 
Насреща ни блестят като че ли съвършени цвето-
ве, но когато ги разгледаме по-отблизо, виждаме, 
че още нещо им липсва, за да достигнат до съвър-
шенството. Преди всичко трябва да констатираме, 
че лилиите нямат чашка или – както се казва в бо-
таниката – липсват венчелистчетата и листата на 
чашката са се развили като цветни листа на цвета. 
Макар че не би могло съвсем да се употреби израза 
привидно цвете – понеже въпреки всичко е налице 
нещо цъфтящо – човек е принуден да определи цве-
товете на лилиите като нещо още съвсем детско.

Една особеност на лилиите е образуването 
на луковиците. Какво представлява луковицата? 
Би могло да се каже: Тя е подземно цвете, това е 
задържане, образувано от натрупаните едно вър-
ху друго листа, които заграждат ухаещата плодна 
сърцевина и когато искаме да размножим лалета 
или зюмбюли, не правим това чрез семената, а с 
луковиците. Луковицата притежава всички атри-
бути на цъфтежа, съответно на плодообразуване-
то и от нея израства нагоре разпростиращото се 
звездообразно надземно растение. Това, което 
казахме при иглолистните дървета относно аро-
мата, тук при лилиите можем да го кажем относно 
формата; цялата лилия според формата си е един 
цвят. Лилиите – към тях принадлежат кокичетата 
и нарцисите, също и нашият кухненски кромид и 
чесънът – носят, както вече беше казано и за игло-
листните, латентни свойства в себе си, които се 
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манифестират едва в появилите се по-късно расти-
телни семейства.

Тези особености на лилиите – натрупаната 
латентност – намират своя израз при терапията в 
преодоляването на застоя на течности, при отоци; 
те допринасят за втечняване и за охлаждане при 
възпаления, и за усилване отделянето на течности, 
– особено гладиолата. Също кромидът и чесънът ус-
пешно се прилагат в терапията в горния смисъл.93 

*

Детската душа се научава да чете и пише и 
се намира вече в третата или в четвъртата година 
в училище, когато се проявява един нов душевен 
елемент. Както в средата на първото седемлетие 
силите на подражанието пораждат говоренето, 
така и сега, в средата на второто седемлетие, съ-
що се появява потребност да се подражава, но на 
по-висша степен. Сега е времето, когато в детето 
се събуждат силите на почитанието. То има пот-
ребност да почита учителя, възпитателя, също и 
големи личности от историята, които му служат 
за пример – героите от античността, Парсифал, 
Дитрих фон Берн – и горко му, ако този копнеж 
бива разочарован. За подрастващото дете задово-
ляването на потребността за почитане е душевна 
храна и Рудолф Щайнер веднъж казва: Който в 
тази възраст не е могъл да уважава, да почита, в 
по-късна възраст не може да благославя.

Това състояние в растителния свят се отразява 

 93 ВАЛА – лекарствена лаборатория Д-р Р. Хаушка, Еквел-
ден над Гьопинген: Allium Depa, Allium sativum, Iris germanica.
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в тревите. Ние виждаме как Земята е покрита с ми-
лиони различни треви и когато оставим този факт 
да ни въздейства, ще си спомним усещанията, които 
сме имали, поглеждайки в една ясна мразовита нощ 
към небето и виждайки милионите звезди, които об-
разуват млечния път. Една простосърдечна душа ще 
се изпълни с възхищение и страхопочитание пред 
тези звездни светове; ние обаче можем да хвърлим 
изпълнен с уважение поглед и към всички треви 
(билки и ливадни цветя) покриващи нашата Земя.

Тревните растения са сродни с лилиите. Те 
нямат луковици, но ни показват техните още детс-
ки цветове в чудно хубави съцветия: като класове, 
мека като котенце реса, метлица. Това отново е 
вид подражание на по-високо равнище от онова, 
което опознахме при мъховете и както по-късно 
ще видим отново в метаморфозирана форма при 
другите растения.

В прастари времена Заратустра създаде кул-
турните зърнени храни – пшеница, ръж, ечемик и 
просо от дивите тревисти растения, и свали духа в 
културното развитие на човечеството.94 

От едно такова разбиране на тревистите расте-
ния и особено на житните растения следва и тера-
певтичното приложение на същите. Например, също 
и бамбукът принадлежи към тревистите растения. 
Той е мамутова трева и се характеризира с това, че 
от възел на възел с неотклонната сила на изправяне-
то нагоре представлява сигнатурата на гръбначния 
стълб. По-късно това ще се опише подробно, но още 
тук се посочва, че този стремеж нагоре, изпълнен 

94 Р. Хаушка: «Учение за храненето», стр. 33-41: (История 
на храненето на човечеството).
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със страхопочитание, може да бъде картина, симво-
лизираща стремежа на гръбначния стълб нагоре към 
съществуването му в човешкото тяло.95 

Също и покълващите житни зърна в много 
случаи – като се има предвид силата на изправя-
нето, изпълнена с почит към мисловния процес 
– ще могат да определят терапията при мисловно 
слаби деца.96 

*

Ето че детската душа вече доближава прага 
между второто и третото седемлетие. Много от чи-
тателите сами могат да си спомнят този момент; 
към най-чудните неща в живота принадлежи това, 
което може да се констатира в една интимна ретрос-
пекция на изживяното. Докато преди това човек е 
бил може би едно мечтателно, плахо и безгрижно 
същество, изведнъж интересът се насочва към раз-
личните процеси във външния свят. Ако преди в 
училище с усилие се е минавало в по-горен клас и 
Жул Верн или Карл Май са били предпочитани пред 
домашните упражнения – авторът нямаше щастието 
да бъде възпитан в едно Валдорфско училище – сега 
започват да стават много интересни граматиката, 
математиката и преди всичко естествознанието. За-
белязва се, че съществува един друг пол и според 
темперамента се взима решение да се разкрие тази 
нова загадка. Накратко, в душевното развитие за-
почват да навлизат силите на личността.

 95 ВАЛА – лекарствена лаборатория Д-р Р. Хаушка, Еквел-
ден над Гьопинген: Disci – Preparate.

 96 ВАЛА – лекарствена лаборатория Д-р Р. Хаушка, Еквел-
ден над Гьопинген: Triticum I comp., Triticum II.
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В природата този праг се отразява в прехода 
от еднокотиледонните към двукотиледонни97  
растения. При еднокотиледонните, към които при-
надлежат лилиите и тревистите растения и които 
се характеризират с това, че имат ветрилообразни 
нишки на листата, покълването започва от един 
котиледон. Когато се направи опит, като например 
върху влажна основа от памук да се остави да по-
кълне житно зърно, ще се види как семето се влива 
в покълващото растение, обвивката или се изхвърля 
или се издига нагоре заедно със зародишния кълн. 
Направи ли се опит с фасул – значи при двукоти-
ледоново растение, – често се вижда как и двата 
котиледона висят на кълна. (Виж схема 33).

 97 Котиледон – зародишни листа на ембриона, първите 
листа на растението. Бел. пр..

Схема 33

Еднокотиледонни – двукотелидонни растения

æèòî                                        ôàñóë
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Не би било неправилно да се помисли, че при 
еднокотиледонните растения котиледонът е сигна-
турата за завършеното първо седемлетие, докато 
двата котиледона, са сигнатурата на завършеното 
второ седемлетие. Как се представя двукотелидон-
ното растение?. За първи път имаме едно истинско 
растение пред нас, едно растение с истински лис-
та, истински корени, цветна чашка и цветно венче. 
Всички елементи са тук, за да станат основа за пос-
тигнето целта на растежа на едно растение, което 
представлява пълната хармония на тези елементи. 
Листата не са вече с ветрилообразни жилки, а във 
вътрешността на листото съдовете се разклоняват 
на всички страни. Ботаниката ги нарича мрежести 
жилки. Всичко това посочва, че възможностите на 
развитието могат да бъдат най-разнообразни.

Също и ние можем да видим най-разнообразни 
интереси при младежите след пубертета, още не ов-
ладени и не напълно целенасочени – така и между 
двукотиледонните растения в природата виждаме 
едно семейство, при което ни прави впечатление 
разнообразието на формите и произвола на изграж-
дащите импулси: Това е семейството на лютиче-
то. Трудно е да се открият общи закономерности 
в тази фамилия; тя обхваща видове с разтворени 
листа, наистина подобни на стъпалата на петел, 
като например христовата роза и кандилката или 
жълтият петльов крак, жълтото лютиче, но ние сре-
щаме и видове с трислоеви листа като например 
потайничето (гълъбови очички). Венчелистчетата 
в никакъв случай не са изградени закономерно и 
броят им не е определен; даже при един и същ вид, 
като например при потайничето, венчетата се със-
тоят от 7, 8, 9 или 10 листчета. Божурът пък се 
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изсипва в огромно разхищение от разнообразие на 
венчелистчетата; изящната своеобразна форма на 
цветовете на гълъбовите очички ни поставя пред 
една загадка, която можем само постепенно да от-
гатнем; върбинката (железник Verbena officinalis 
L) и ралицата (Delphinium) изненадват с особената 
форма на цветовете си, накратко: цялата фамилия 
обхваща всичките възможности на едно бъдещо 
развитие.

Тези всеобхватни възможности намират прило-
жение в терапията. Така в семейството на лютичета-
та виждаме лечебни растения за нервната система 
като сама китка – Aconit, прекрасния тъмносин 
железник на високите планини – но също и за сър-
цето и кръвообръщението – адонисовите розички 
(Adonis vernalis), божура (Paeonia) против задържа-
не на кръвта в долните вени и много други.

*

Душата на израстващия млад човек минава 
през лъкатушещия път на развитието. Индивиду-
алността търси своя път през много препятствия 
и възможности.

Най-напред се появява събуденото самосъзна-
ние. Според темперамента, то се проявява в действи-
телни дела, а също и в предначертани или мечтани 
действия. Във всеки случай, младежът се смята за 
много важен и мисли, че светът очаква само него. 
Той става суетен; момичетата по-често застават пред 
огледалото, момчетата започват да се бръснат, ма-
кар че още няма нищо за бръснене; накратко, този 
нюанс на самоизживяването в природата също се 
отразява в една растителна фамилия. Нека поглед-
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нем блестящия червен мак сред житните растения. 
Той стои самоуверено, но върху клатещо се стъбло 
и показната самоувереност може да се задържи само 
между сигурно изправените стъбла на житото.

Роднина на полския див мак (Papaver Rhoeas) е 
сънотворният мак (Papaver somniferum) с неговите 
разкошни, светещи в различни багри цветове. Също 
и цъфтящотото в жълто змийско мляко (Chelido-
nium) принадлежи към това семейство. Всички тези 
три макови растения са много ценни за терапията. 
Докато двата вида мак са познати нервно-успокои-
телни средства, змийското мляко е ценно средство 
за черния дроб.

В по-нататъшния ход през третото седемлетие 
повечето млади хора преминават през една фаза, в 
която се чувстват впечатлени от интелекта; тяхно-
то мислене, чувстване и воля биват надмогнати от 
един вид стремеж да са по-умни от другите; главата 
застава начело на развитието.

В растителния свят това състояние се отразява 
във фамилията кръстоцветни. Много интересно е 
да се наблюдава как тази фамилия навсякъде об-
разува своеобразни глави. При подземния алабаш 
имаме кореновата глава, при алабаша – главата, 
образувана от стъблото, при зелето от листата, 
при брюкселското зеле от пъпките и при карфио-
ла от цветовете. Кръстоцветните носят името си 
от кръстообразните си цветове, които са образу-
вани от четири венчелистчета. Интересно е, че в 
Южна Германия – особено в Бавария – но също и 
в Австрия, такива умни млади хора се назовават 
«Kreuzköpfer» (кръстови глави).

Семената на кръстоцветните съдържат много 
масла. Най-добрите доставчици на масла (олио) 
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принадлежат към кръстоцветните, както напри-
мер рапицата. Всички семена съдържат мазнини; 
но семената на рапицата – около 40%. В сравнение, 
житото съдържа само 1%. Голямото маслено съдър-
жание на кръстоцветните е като утешение за това, 
че интелектът още не се е установил окончателно. 
Само при някои кръстоцветни като при горчицата, 
хряна или ряпата намираме метаморфозирали в ете-
рични масла мазнини. Там интелектът получава, 
– сравнително казано, – един нюанс от сарказъм 
и ирония.

На това равнище лежи също и терапевтичното 
приложение, особено горчицата и хрянът привличат 
силите на индивидуалността дълбоко в обмяната 
на веществата, възпламеняват я и чрез това разтва-
рят – също и при външно приложение – крампи и 
отоци; те привличат кръв там, където се апликират, 
като създават хиперемии.

*

Младият човек преминава през една друга 
фаза, когато бъде привлечен от окултните и ата-
вистични склонности. Авторът си спомня за някои 
съученици, които силно бяха увлечени в спиритиз-
ма и притежаваха атавистични способности. Те 
имаха изживявания от окултен вид, без да могат 
да ги овладеят с техния Аз. Те имаха трудности да 
се справят с настоящата цивилизация. Вероятно 
всеки от нас през известно време от живота си е 
откривал в себе си такива склонности.

На равнището на растенията виждаме това ду-
шевно състояние, отразено в пеперудоцветните (ле-
гуминозите); към тях принадлежат фасул, грах, леща, 
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много диворастящи виещи се растения и детелини. 
Когато видим как едно бобово растение се вие 

по кола, ясно имаме впечатлението за един живо-
тински елемент в това растение и когато се отворят 
цветните пъпки и се покажат пеперудообразните 
цветове с техните форми на насекоми, а по-късно 
наблюдаваме шушулките, това засилва впечатлени-
ето, че става въпрос за едно животно-растение, как-
вито са съществували в прастари епохи, – не в тази 
форма, но пък подобни на тази същност. Рудолф 
Щайнер описва как в тези стари епохи границата 
между природните царства още не е била така сил-
но разграничена, както е днес. Земната повърхност 
още не е била така минерализирана, а се е състояла 
от полужива роговообразна маса, която би могла да 
се означи като минерал-растение. От друга страна 
е имало същества, които биха могли да се нарекат 
растения-животни и атмосферата, – както вече беше 
споменато, – е била една жива белтъчна атмосфера, 
която директно се е асимилирала от живите земни 
същества. Чак през атлантската земна епоха тази 
белтъчна атмосфера умира и се разпада на нейните 
елементи: въглеродната киселина, кислородът, во-
дородът и азотът са остатъците на този някогашен 
космически белтък. Азотът обаче, който ни е познат 
като характерния носител на белтъка, и днес още 
директно се асимилира от пеперудоцветните расте-
ния; те атавистично са задържали една способност, 
която вече не отговаря на днешното състояние на 
растителното царство. Днешната растителна физи-
ология е на мнение, че легуминозите приемат азота 
на почвата чрез особен вид бактерии, но най-новите 
изследвания показаха, че трябва да се вземе под вни-
мание обратния процес: че растението асимилира 
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азота на въздуха и чрез тези бактерии го отдава на 
почвата. Поради това в селското стопанство те са 
ценените доставчици на азот, като снабдяват поч-
вата с известна чувствителност.

Тези процеси водят също и до това, че семена-
та на пеперудоцветните, като фасул, грах и леща 
представляват също и за хората пълноценна белтъч-
на храна, като съдържат 25% белтъчини; ръжта за 
сравнение съдържа само 10% белтъчини. Натруп-
ването на белтъчини в бобовите растения обаче 
въздейства неблагоприятно за едно по-висше и 
подходящо за времето спиритуално развитие. По 
тази причина още в античните школи на мъдростта, 
както например в тази на Питагор, на учениците 
се е забранявало да се хранят с бобови растения. В 
библията чрез историята за Исав, който продава на 
Якоб своето първородно право за чиния с леща, се 
посочва потъмняването на ясното съзнание, което 
съзнание не е било заложено в посоката на разви-
тието на тогавашното човечество.

В областта на терапията ще можем да при-
ложим бобовите растения в хомеопатична форма 
навсякъде, където има нужда да се просветли на-
рушеното състояние на съзнанието.

*

Израстващият млад човек може и по друг на-
чин да достигне по-висшите сфери; той се докос-
ва до светлинните човешки и космически мисли. 
– Тук не се има предвид мисленето на главата, 
което описахме при кръстоцветните с техните раз-
лични форми на образуване на глави (интелекта), 
а изпълнената със светлина сфера на световните 

17. Учение за лекарствените...
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мисли. – Световните мисли започват да разгръщат 
в душата една светеща същност, младият човек се 
отваря за света на идеите.

По същия начин в природата намираме расте-
ния, които в цялата си структура изглеждат като 
изтъкани от светлина. Най-често в една точка кухо-
то стебло се разклонява в много по-малки кухи стъ-
бълца, – ботаниката нарича това сенник (съцветие) 
– които в своя край отново се разклоняват в малки 
съцветия, на чийто край се намират най-често бели 
до розови цветчета, като че ли светлината е разтво-
рила материята и е останал само един светлинен 
скелет. Тук имаме семейството на сенникоцветните 
(Umbeliferае). Истинско чудо е, че тези светлинни 
образувания, въпреки това са силно вкоренени в 
почвата и понякога дори развиват грудест корен, 
като целина, пастърнак, моркови и точно при мор-
ковите виждаме как космическата светлинна сила 
действа чак до корените, ароматът и цветът про-
никват в корените.

Също и семената разкриват тяхната светлинна 
природа чрез етеричните масла в анасона, сминда 
(морач, аптекарски копър), кимион, ким. Те премах-
ват газове, като отново въвеждат въздуха, породен 
от не добре смляната храна в хармонията на елемен-
тите. Храносмилането е една способност на Аза98  
и хармонията между елементите светлина и въздух 
трябва да се нарече слънчева. В историята на хра-
ненето човекът е достигнал до тази точка, където 
би трябвало да развие способност за смилане на 
растителната храна. Трудносмилаемата растителна 
храна обаче произвежда газове, когато Азът не е 

 98 Р. Хаушка: «Учение за храненето», стр. 39.
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достатъчно силен, за да извърши одухотворяването, 
защото храносмилането означава одухотворяване. 
Чрез слънчевите семена на сенникоцветните храна-
та се приближава до областта на Аза. В тази насока 
въздействат кухненските подправки като копър, див 
кервиз, магданоз.

*

Младият човек идва в една фаза на своето раз-
витие, където душевната топлина пронизва неговата 
същност. Мисленето му може да се изпълни с инди-
видуална сърдечна топлина, неговите мисли потъват 
в огъня на волята; неговите идеи се превръщат в 
идеали. Ние заставаме пред едно чудо на човешкия 
образ, на когото липсва още само пълната целенасо-
ченост и хармонията на способностите му.

Относно това намираме едно отражение в 
природата при растителната същност на устноц-
ветните; На преден план при тях стои уханието, 
ароматният огън. Когато с духовните си очи разгле-
даме членовете на тази фамилия; мента, маточина, 
градински риган (майоран), мащерка, градински 
чай, чубрица, лавандула, розмарин, установяваме, 
че всички те се употребяват като подправки.

Защо подправяме нашата храна? Вече беше ка-
зано, че етеричните масла означават помощ за хра-
носмилането, те ароматизират хранителната субстан-
ция и я довеждат в областта на Аза. Те олекотяват 
тежестта, загряват студеното и посредничат между 
същността и проявлението. Така представителите на 
тази фамилия в тази насока почти всички определе-
но са лечебни средства. Розмаринът например допри-
нася за по-доброто смилане на захарта там, където 
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Азът не е в състояние да я смели. Това е случаят при 
захарната болест (диабет). Захарната болест идва 
поради това, че захарта при преминаването си през 
червата не се одухотворява, това значи: преминава в 
кръвта без необходимото преобразяване. Понеже се 
касае за не смляна захар, то в човешкия организъм тя 
остава чуждо вещество и трябва да се изхвърли чрез 
урината. В този случай преобразуването на захарта 
в една одухотворена субстанция – т.е. смилането на 
захарта – се поощрява чрез ароматичния огън на роз-
марина; така подправката става лекарство.

*

Съществените етапи, през които преминава 
душата на израстващия човек – задържайки се в 
един повече, в друг по-малко – вече са описани. 
Не можахме да споменем и разгледаме всичките, 
за да не усложним общия преглед.

Намиращата се в третото седемлетие човешка 
душа притежава вече много опитности. Азът затвър-
дява сумата на тези опитности в своите човешки 
форми и душевни прояви. Младият човек постига 
хармонията на своето същество, която го прави 
способен да излезе навън в света; той е станал пъл-
нолетен. Личността напълно се е въплътила и е в 
състояние да формира по-нататък живота си. Това 
е кулминацията на индивидуалното развитие.

Тази хармония на способностите в природата 
се отразява при растенията от семейството на рози-
те. Лилиите са отражение на училищната възраст, 
розите я приключват. Розата обединява елементите 
на съвършеното растение в една чудесна хармония: 
в съотношенията между корен, лист, цвят и плод се 



260 261

оглежда хармонията между небето и Земята. Коре-
нът е здраво закотвен в Земята; лист, цвят и плод 
са подредени според числото пет. Розата напомня 
на пентагон-додекаедъра на пирита, който в своята 
чудна хармония на дванадесетте правилни петоъ-
гълника се нарежда всред платоническите тела.

Също и Питагор обърна особено внимание на 
тази хармония между 5 и 12.

Когато човекът бъде скициран схематично, 
това се изразява с един пентаграм.

Много терапевтични приложения като разтри-
вания и масажи се изпълняват ритмически като 
пентаграм, например:

Жизненият поток в човешкия организъм

Пентаграмът
(човек и роза)

Схема 34
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Понеделник      ляв крак
Вторник           дясна ръка,
Сряда                лява ръка,
Четвъртък        десен крак,
Петък               гърди и гръб,
Събота              целия гръб като обобщение
Неделя              пауза.

Този ритъм е съответен на течението на кръвта.
Че в пентагон-додекаедъра тази закономерност 

се отразява дванадесет пъти, ни насочва към светов-
ната закономерност, която това тяло изразява. С пра-
во това тяло се взима като най-съвършеното, което 
съществува. Една добра част от това розата разкрива 
в нейния растеж. Всички розови растения са подчи-
нени на един закон на метаморфоза, който ни води 
от здравия костилков плод, през плода със семки, 
шипките до ягодовите плодове.99  В тази четворна 
метаморфоза се включват и останалите розови 
растения. Понеже общо взето те действат хармони-
зиращо, терапевтичните приложения са предимно 
в средната област на човешкия организъм – сърдеч-
но-съдовата система. Така торментилът (планински 
очиболец) и Geum urbanum (карамфилов корен), 
действат терапевтично в организма задържащо или 
ускоряващо, като регулират движението на кръвта, 
или предизвикват разтоварване на кръвообращение-
то, – съответно на лимфната система през бъбреци-
те, което например се постига с шипката.

Така виждаме розата като символ на прекрач-
ването на прага към света от вече пълнолетния 
млад човек.

 99 Р. Хаушка: «Учение за храненето», стр. 120.
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Тук още много може да се каже, което обаче 
още не е подкрепено с научни доказателства, но 
поетите чувстват фактите по свой начин100 

Разцъфтяват навсякъде цветята
според своя най-висш закон –
Роза те искат да станат.

Стремят ли се всичките хора
към същността на любовта –
Слънцето би дошло на Земята.                 

Слънце, учи ме
любвеобилен да бъда,
както ти самоотвержено даряваш

Розо, учи ме да цъфтя
по човешки
в Божията мисъл.                                      

*

Младият човек пристъпва навън в света. Той 
трябва да търси своята гледна точка, избира си 
някаква професия; светът с неговите изисквания 
застава пред него. При това проблемите, които са 
играели роля в досегашния му живот – именно те-
зи на развитието на неговото собствено същество 
– са станали други. Сега не става въпрос толкова 
за него самия, а за взаимодействието, за взаимно-

 100 Herbert Hahn; «Sprüche und Gedichte », Щутгарт.
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то съществуване с другите хора. Той забелязва 
– често в тежки вътрешни борби, – че нуждите на 
съвременниците му и формирането на социалната 
общност имат приоритет. Затова днес в света се 
търсят правилните социални отношения. С пъл-
нолетието си младият човек прекрачва прага от 
човека към човечеството.

Отново може да ни насочи един поглед в расти-
телния свят. Да се опитаме със задълбочено чувство 
да разгледаме едно глухарче или една маргаритка. 
При тях намираме безброй венчелистчета, събра-
ни в цветната чашка и всяка категория от обхва-
натите в понятието семейство сенникоцветни има 
различни функции. Белите езикоподобни цветчета 
създават цветния прашец, жълтите тръбообразни 
цветчета- които образуват в средата оранжеви възг-
лавнички, – развиват семенното устройство. Всяко 
цвете от семейство сложноцветни може да ни бъде 
символ за една човешка група – като започнем от 
родовата общност и достигнем до човешките соци-
ални отношения.

И отново един поет изразява тези мисли и усе-
щания така, че ние можем да ги приемем в нашите 
сърца като светлина.101 

«Търсиш ли красивото, най-висшето,
растението да те научи може;
каквото е то, макар от воля лишено,
стани като него ти, но волеви бъди:
Това е!»               

 101 Шилер: «Стихове».
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Терапията, която следва от тези факти, най-доб-
ре се открива при арниката и се вижда въз основа 
на този единствен пример. Нейното действие преди 
всичко се състои в това, да свърже душата с етер-
ното тяло, както и изобщо да въведе в правилно 
съотношение човешките същности. Всяко изкълч-
ване и всяко посиняване след натъртване означава 
изместване на душевното тяло извън тъканта. Арни-
ковата есенция – приложена като компрес – отново 
свързва човешките същности. Също и при сърдечна 
аритмия и при инсулт арниката е едно ценено ле-
карство и помага в описаната насока.

В тази глава беше запланувано да се покажат 
общи гледни точки за разбирането на природата, 
за да можем заедно с Парацелз да кажем, че с това 
трябва да издържим изпита пред нея. Не беше обаче 
запланувано да се дадат детайли относно лечебно-
то въздействие, които могат да се прочетат в някои 
отлични трудове.102 

XVI
БЕЛТЪКЪТ И ЛУННАТА ХИМИЯ

Като носител на одушевения живот, белтъкът играе 
голяма роля в същността на периодите на развитие 
на Земята. Погледнем ли природата днес, можем 
cum grano salis да кажем, че животинското царство 
и човекът като носители на душевността притежа-
ват изградено от белтък физическо тяло, докато 

 102 Chr. Simonis: Die unbekannte Heilpflanze: издателство 
Klostermann, Frankfurt/Main.
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растенията,- които не носят самостоятелна душев-
ност – като физическа изграждаща субстанция имат 
въглехидрати (захар, скорбяла, целулоза). Особено 
азотът в белтъка е този, който въвежда дейностите 
на душевността до изграждане на съзнание и поява 
на (самостоятелни) движения. Въпреки това също 
и в растителното царство намираме белтъчни субс-
танции и то там, където растението бива оформяно 
отвън от страна на световната душа; световната ас-
тралност докосва растението там, където то цъфти. 
Формиращите отвън звездни сили изтъкават обра-
за на растението. Поради това във всички семена 
намираме белтък в минимални количества. В хода 
на нашето разглеждане опознахме растения, кои-
то в големи количества натрупват азот, съответно 
белтъчини, така че те почти се доближават до суб-
станцията на животните. Ние разбрахме, че това 
забележително обстоятелство се дължи на факта, 
че пеперудоцветните растения са задържали едно 
предишно състояние от световното развитие, имен-
но това, в което се е намирала Земята, когато е била 
още в лунното си състояние103 .

От друга страна обаче има растения, които в 
себе си носят белтък в променена, деформирана 
форма; растения, които сами по себе си нямат нищо 
общо с едно старо лунно минало, изглежда, като 
че ли те неправомерно искат да си присвоят бъде-
щи формообразувания; става въпрос за отровните 

 103 Предишни състояния («прераждания») на Земята в об-
ратен ред са Старата Луна, Старото Слънце, Старият Сатурн, 
виж «Въведение в тайната наука» и др. произведения на Рудолф 
Щайнер, преведени на български и издадени от Издателство 
«Даскалов» Стара Загора, бел. пр.
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растения. Целият техен образ – продълговатите им 
кухи, сякаш похлупени цветове – например тютюн, 
беладона, бесниче (Digitalis) и много други евро-
пейски и екзотични растения насочват към това, 
че нещо е нахлуло в растението, нещо, за което то 
още не е организирано. В книгата «Учение за суб-
станциите»104  този процес се описва подробно и се 
обяснява как растителните отрови, които познава-
ме под общото име алкалоиди, чрез постепенното 
разпадане на белтъка, това означава, чрез лишаване 
от елементите на водата, се разграждат до циана 
(синята киселина) на горчивите бадеми.

Ние и тук достигаме до субстанции, които сил-
но напомнят за старолунната химия. Често е така, 
че предварителното появяване на бъдещи форми и 
състояния на развитието довежда до проявяването 
в болестна форма на не преобразени и отминали 
състояния. Отровните растения не могат да доча-
кат, докато им се даде възможност да поемат в себе 
си и усвоят в нормалното си развитие своята част 
от световната душевност; те всмукват – картинно 
казано – душевност, за която още не са узрели и 
за която ще бъдат достатъчно развити едва в един 
бъдещ стадий на световното развитие.

При животинското развитие може да се проследи 
как от бластулата започва изграждането на гаструла-
та, изграждането на вътрешното празно пространст-
во, образуването на обмена между вътре и вън. След-
ващата стъпка в развитието обаче след образуването 
на гаструлата е пораждането на вътрешните и външ-
ните органи, които правят възможно животинското 
съществуване. Образуването обаче на гаструлата при 

 104 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите» стр. 103.



268 269

отровните растения е само загатнато и образуването 
на вътрешните органи изцяло липсва.

Когато наблюдаваме смилането на белтъка при 
човека и животното, можем също и там да проследим 
едно постепенно разграждане на белтъка през пептони, 
пептиди и аминокиселини. От органите тогава се из-
хвърлят пикочните вещества, съответно пикочните 
киселини, – вещества, които са близки до отровните 
вещества при растенията. Отровните растения нямат 
тези отделителни и изхвърлящи възможности.

Преди известно време се появи една книга, 
разглеждаща лунната химия.105  Издателят я нарича 
другояче, но съдържанието представя една химия, в 
която амонякът заема мястото на водата. Когато в хи-
мическата формула на водата кислородът се замени 
чрез радикала NH, получава се амоняк. Авторът – Е. 
Франклин – представя по един подкрепен с експери-
менти, изключително интересен начин една химия, 
за която трябва да се предположи, че е съществувала 
през старото лунно състояние на Земята.

Течният амоняк е разтворително средство за 
алкалите на металите, които при изпаряването му 
кристализират. Земно-алкалните метали като амо-
нячните соли са разтворими и кристализират при 
изпаряването, например Ca (NH3)6. 

Халогенните соли са различно разтворими, ка-
то йодовите соли са по-лесно разтворими от бромо-
вите, а те са по-лесно разтворими от хлоридите.

Химичната реакция Ba Br2 + 2 Ag NO3 → 2 Ag 
Br + Ba (NO3)2 протича във воден разтвор в посока 
на стрелката, при което се утаява сребърен бромид. 

 105 «Тhe Nitrogen-System of Compounds» by Edward Surtis Fran-
klin (Sanford Univesity); Reinhold Pubishing Co., New York 1935.
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В течен амоняк химическата реакция протича в об-
ратна посока и се утаява бариев бромид. Така в 
лунната химия се получават обратно протичащи 
процеси, противно на това, което познаваме при 
водната химия. Всички съдържащи кислород съеди-
нения са водни деривати; всички съдържащи азот 
съединения са амонячни деривати.

Съотношенията стават интересни, когато разг-
ледаме въглената киселина. Ако заменим кислорода 
във въглената киселина с радикала NH, получаваме 
пикочното вещество, което представлява междинен 
стадий в посока на цианамида.

      OH                  NH2                      NH2

CO       →     CO            →      CNH
      OH                  NH2                      NH2

    въглена киселина     пикочно вещество      цианамид

Тук достигаме до областта на вещества, които 
срещаме както в животинските изпражнения, така 
също и при отровните растения.

Напълно е възможно – както вече беше казано 
в предишните разглеждания – такива субстанции да 
играят също някаква роля на ръба на фотосинтеза-
та; растението трябва да повтори предишни стадии 
на развитието в смисъла на биогенетичния основен 
закон, а чрез хлорофила при асимилацията също и 
дадени субстанции заемат ключова позиция, която 
представлява преходна степен от «лунната химия» 
към сегашната слънчева химия.

Х Спиндлер106  смята, че нитрокиселината е та-

 106 H. Spindler: «Алхимията в съвременен език» Sa Voix 
Solaire, Revue Trimestrielles Nr. 7, 1962.
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зи, която предизвиква асимилацията в растителната 
физиология. Той е на мнение, че от алхимистите 
е била търсена тази субстанция под името «камъ-
кът на мъдростта», с чиято помощ те са могли да 
извършват приписваното им преобразуване на суб-
станциите.

Така в природата виждаме две растителни 
форми, които са диаметрално противоположни 
– пеперудоцветните от една страна и отровните 
растения от друга страна – първите (луциферич-
ни), задържащи предишни състояния на световното 
развитие, последните (ариманични), неправомерно 
присвояващи си бъдещи състояния от световното 
развитие. Тяхната съдба е да не могат правилно 
да подготвят бъдещето и поради това да изпаднат 
назад в «лунната химия».

Между тези две форми, от които първите непра-
вомерно задържат една преминала епоха, а другите 
неправомерно си присвояват бъдещето, трябва да 
се вземе под внимание същността на розата, която 
в растителното царство държи златната среда меж-
ду миналото и бъдещето и така играе значителна 
роля в развитието на човека.

XVII
ЖИВОТИНСКАТА СУБСТАНЦИЯ

Животинската субстанция за разлика от мине-
ралната и растителната субстанция е такава, че 
върху нейното изграждане вече е взела участие 
една душевна организация. Ние знаем, че едно ду-
ховно-научно ориентирано човекознание застъпва 
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възгледа, че здраве и болест винаги се обуславят от 
общността тяло-душа-дух; взаимопроникването на 
тези същности в човека винаги хвърля сянка върху 
физическото тяло, където се манифестира болестта. 
Лечение, което изхожда от такива предпоставки, не 
употребява тогава някакви синтетични химически 
субстанции, а по отношение на терапията внимани-
ето се насочва към трите природни царства, които 
заобикалят човека. При това, като ръководещо пра-
вило се установява фактът, че минералните субс-
танции апелират към личностните сили в човека, 
растителните субстанции – към душевните му 
качества, а животинските субстанции въздействат 
върху жизнените съотношения в организма.

В предишната глава показахме, че човекът е 
първото творение, това обаче нищо друго не озна-
чава, освен че природните царства са били излъче-
ни от човека по време на различните периоди от 
земното развитие. Картинно това може така да се 
каже: Един балон, който заплашва да се смъкне към 
Земята, трябва да се задържи във въздуха докато 
достигне целта си. Това е възможно да се постиг-
не, само когато се изхвърля навън част от баласта. 
Нещо подобно става и в човешкото развитие. Чове-
кът е трябвало да избегне втвърдяването дотогава, 
докато е било необходимо да узреят възможностите 
за неговото развитие, които са го изградили до едно 
всеобхватно същество. Така природните царства 
са били отхвърлени от универсалния човек като 
частични същности, стремящи се по-силно към 
втвърдяването.

От един такъв мироглед става ясен принципът 
за подобието на Ханеман (бащата на хомеопатията 
б. пр.); понеже всеки камък, всяко растение и всяко 
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животно, съответно животински орган някога са би-
ли вплетени във всеобхватния човешки организъм, 
оттам се получава отношението им към днешния 
човешки организъм. От това може да се види, че 
чрез терапията с животински органови препарати 
отново жизнено могат да бъдат повлияни някои ор-
ганни области в човека. Животинският препарат 
на първа линия е опора за етерното изграждане на 
областта на съответния човешки орган.

Чрез това обаче този орган се прави възприем-
чив към други медикаменти, така че животинският 
органов препарат е пътеводител за други медикамен-
ти.107  Една духовно-научно ориентирана медицина 
използва органови препарати също и за да хармони-
зира определени въздействия, които произлизат от 
човешките органи и да ги поощри към една обща 
задача. Според този възглед например четирите ор-
гани: бели дробове, черен дроб, сърце и бъбреци 
участват в изграждането на правилно образувания 
белтък в процеса на храненето. Ако един от тези 
органи е слаб, се стига до нарушено образуване на 
белтъка, което преди всичко се проявява в появата 
на екземите. Оттам с един препарат от животинс-
ките органи – бели дробове, черен дроб, сърце и 
бъбреци – ще се постигнат доста добри резултати 
срещу изриви по кожата, както и при недохранване, 
анемия и дистрофия от всякакъв характер.108 

Особено онези органови системи в човека, 
които принадлежат към «умиращите», неспособ-

 107 ВАЛА-Лаборатория за лечебни средства Еквелден: « 
За терапията с органови препарати», Терапевтична размяна на 
опитности за лекари, брой 5.

 108 ВАЛА-Лаборатория за лечебни средства Еквелден:
Organum quadruplex.
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ните лесно да се регенерират и оттам най-силно 
изложените на дегенерация, именно мозъкът и гръб-
начно-мозъчната нервна система, чрез органовите 
препарати най-лесно се подават на една терапия 
на «оживяването».

Най-обширната област на приложение всред 
духовно-научно ориентираната медицина заемат 
обаче жлезите с вътрешна секреция. Те, така да 
се каже, са концентрационните точки на жизнена-
та организация (жизненото тяло, етерното тяло), 
откъдето жизнените процеси хормонално се ръко-
водят. Кьониг вмести в една разбираема система 
взаимното действие на жлезите с вътрешна секре-
ция.109 

Според Кьониг епифизата се намира в тясно 
топлинно съотношение с половите жлези – гонади-
те; но докато епифизата служи на пламъка на духа, 
то гонадите са елементите на физическата възпроиз-
водимост. Каквото в областта на епифизата имаме 
като духовно възпроизводство, в областта на гона-
дите имаме като физическо възпроизводство. 

По подобен начин хипофизата стои в светлин-
но съотношение с надбъбречните жлези. Хипофи-
зата (жлезата на растежа) регулира растежа, като 
чрез своите светлинни сили в определени граници 
тя задържа избуяващия растеж. Надбъбречните жле-
зи регулират обмяната на светлината. «При всички 
птици надбъбречните жлези имат своето собствено 
пфортадно кръвообращение Pfortaderkreislauf», зна-
чи също и тук при въздушните животни има особе-

 109 Карл Кьониг : «Жлезите с вътрешна секреция и етерни-
те изграждащи сили»; НАТУРА – Списание за разширение на 
лечебното изкуство; Reinverlag 1928, стр. 209.

18. Учение за лекарствените...



274 275

но подчертаване на дейността на надбъбречните 
жлези. От друга страна трябва да се посочи една 
болестна картина като адисоновата болест Morbus 
addison, при която се стига до пигментации, откъ-
дето става ясно тясното съотношение на надбъбреч-
ните жлези със светлината.

Щитовидната жлеза и тимусната жлеза стоят 
във взаимна връзка чрез химизма, който дейст-
ва чрез тях; горната жлеза, щитовидната жлеза 
е тази, чиято област на действие лежи повече в 
душевността, докато тимусната жлеза простира 
действието си в химизма на веществообмяната. 
Както химическите сили действат във водата 
(сравни главата за сътворението), така и тези две 
жлези са владетелките на обмяната на течности-
те. В тази връзка нека се помисли за образуването 
на едеми и за противоположното състояние на 
микседемите.

В края на краищата епителните телца (парати-
реоидеа) са властващата крепост за костния органи-
зъм. Епителните телца регулират обмяната на кал-
ция и с това правилното втвърдяване на скелета.

Познато е, че органичната функция на тимус-
ната жлеза се преустановява с настъпването на 
пубертета. Тя – според Кьониг – преминава върху 
тироидната жлеза. Тази от своя страна предоставя 
части от двигателната си функция на кореспонди-
ращата с нея лява надбъбречна жлеза, докато двига-
телните функции на надбъбречните жлези от сега 
нататък се продължават от встъпващите в дейст-
вие полови жлези. Лявата надбъбречна жлеза чрез 
нейната сърповидна луноподобна органова форма 
сочи отношението є към химизма, докато дясната 
надбъбречна жлеза с нейната форма е чист израз 
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на светлинните сили. (Виж илюстрация 35.) 
Първият пионер в областта на органовата те-

рапия беше Рудолф Щайнер. Преди повече от 40 
години за първи път бяха приложени органови 
препарати в по-голям обхват. Това беше времето, 
когато нямаше нито един Ниханс, нито един Зай-
цек. Рудолф Щайнер отдаваше голямо значение на 

Схема 35:
Жлезите с вътрешна секреция.

Схема на К. Кьониг

åïèôèçà

õèïîôèçà 
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ïàðàùèòîâèäíà æëåçà

òèìóñíà æëåçà

íàäáúáðå÷íè æëåçè
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това, препаратите да са съвсем прясно приготвени 
от току що заклано животно; това не беше винаги 
лесно, понеже потенцирането до Д6 изискваше 
цели 20 минути. Затова винаги имаше стремеж, 
да може да се удължи времето на свежестта на 
пресните органови препарати. Тези стремежи бя-
ха възнаградени, когато чрез употребата на един 
близък до тялото глицерин се удаде да се пригот-
ви разтворително средство за органовата тъкан. 
Глицеринът ритмично се третира; това ще бъде 
разгледано в една по-късна глава.

Интимното разглеждане на такъв вид процеси 
показва, че в основата на всичко живо лежат раз-
лични ритми. Растението разтваря цветовете си 
при изгрева на Слънцето; то ги затваря най-чес-
то при залеза; неговите физиологични процеси са 
ритмически подредени. Обърне ли се внимание на 
тези принципи, тогава чрез ритми се удава така да 
се оживи глицерина, че да стане една жива обвив-
ка за органа, който трябва да се постави в него.

За приготвянето на препарати от храносмила-
телната система се използват органите от говедо; 
за приготвяне на препарати за нервите най-често 
се използват органите на питомен заек, за пригот-
вянето на препаратите от сетивни органи – напри-
мер от очи – ако е възможно се взима органа от 
птица (орел). Човешката същност се оглежда в 
цялото животинско царство и ще трябва все пове-
че да се достигне до там, да се взимат отделните 
препарати от съответния вид животно.
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XVIII
ХОМЕОПАТИЯ, АЛОПАТИЯ И ТЕРАПИЯ СЪС 

СИНТЕТИЧНИ  ЛЕКАРСТВА

В медицината на съвременността тези три начина 
на лекуване застават един до друг. Обикновено 
хомеопатията и алопатията се представят като 
противоположности, като най-често алопатията 
се идентифицира с терапията със синтетични ле-
карства. Това обаче не е правилно. Всичките ле-
кари от миналите времена бяха алопати; също и 
природните лечители, които се опитваха да лекуват 
с чай от различни билки. Хомеопатията се отлича-
ва от алопатията в много съществени точки, преди 
всичко обаче в дозирането на нейните лекарства. 
Хомеопатията работи с най-малките дози, докато 
алопатията работи с по-големи дози, и понеже те-
рапията със синтетичните лекарства също може 
да работи с големи дози, в обикновения език те са 
били смесвани. По-късно ще видим, че терапията 
със синтетичните лекарства е един съвсем особен 
вид на алопатията, като нейните лечебни средства 
са произлезли чрез интелекта от химическото син-
тезиране на продуктите на катрана.

В «Учение за субстанциите»110  изчерпателно 
се говори за разреждането (потенцирането) и него-
вото въздействие, и се показва как чрез ритмическо-
то разреждане става динамизиране на субстанцията 
– ние бихме казали етеризиране на субстанцията.

Когато някой се опитва да опише въздействие-
то на най-малките същности, не може да направи 
нищо друго освен да започне с Ханеман. В меди-

 110 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите» стр. 140.
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цинската дейност на тогавашното време той въве-
де двата стълба на хомеопатията – принципа на 
подобието и действието на динамизираните лечеб-
ни средства; Ханеман беше съвременник на едно 
друго величие, чиито научни изследвания и днес 
още не са разбрани – именно Гьоте. Също и идеи-
те, и действията на Ханеман все още не са приети 
и истински разбрани от много лекари.

Разбирането му за лекарската дейност и същ-
ността на болестта е така изпълнено с дух, че човек 
само може да се учудва на начина на формулира-
не. В неговия «Органон на лечебното изкуство» 
той казва: «Най-висшето и единствено призвание 
на лекаря е да прави здрави болните хора, което 
се нарича лекуване» и: «Болестите са динамични 
разстройства на нашия духовен живот, засягащи 
чувствата и делата ни; това са нематериални разст-
ройства на нашето себеусещане.» Като пълна про-
тивоположност на учението на Ханеман, почти в 
същото време във Виена се разпространява така 
нареченото нихилистическо учение. Дитл, един 
застъпник на това учение формулира лекарската 
дейност горе долу така: «Цената на лекаря е сума-
та от неговото знание.» Дитл не признава никакво 
лечебно изкуство, а най-много една лечебна наука. 
Между тези две полярности се простира целият 
спектър от учителските мнения, които действат 
разединяващо и диференциращо дори и сред пос-
ледователите на Ханеман. Тогава се появи една, 
съществуваща и до днес насока, която признава 
само принципа на подобието, но вече не съблюда-
ва дозировката на лекарствата. Би трябвало да се 
признае, че за един обучен в естествените науки 
лекар е съвсем трудно да разбере действието на 
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по-високите потенции.111 

Тук например е Лошмидовото число, което се 
пресмята съответно на атомната големина и чрез 
него се твърди, че при разреждането до двадесе-
тата потенция не може и дума повече да става за 
наличие на веществото. Разбираемо е, че опитите 
да се обясни действието на високите потенции с 
инструментите на днешната физическа химия ще 
трябва да пропаднат, понеже днешната наука не е 
развила още понятията, които биха били необходи-
ми за това. Днешното знание не е достатъчно, за да 
може научно да обоснове първоначалната интуиция 
на Ханеман, без при това да изпадне в абстрактни 
компромиси. Читателят на тези редове обаче би 
могъл да си създаде представа за същността на по-
тенциите, ако привлече на помощ споменатите в 
предишните глави факти на сътворението.

Действието на най-малките същности въпреки 
това е потвърден факт в множество изследвания и 
закономерностите са изследвани и доказани пре-
димно върху биологични тест-обекти. Хуго Шулц, 
от университета в Грайсвалд112  през 1888 провери 
способността за ферментиране на мая, изложена 
на въздействието на увеличавано разреждане на 
отрови. Тези опити доведоха до биологичния ос-
новен закон на Арндт-Шулц, според който силни 
дози затрудняват жизнената дейност, а слаби дози 
от същото вещество я усилват.

111 Ритмичните степени на разреждането се наричат по-
тенции.

 112 Хуго Шулц, Грайсвалд: Лекции за действието и прило-
жението на неорганичните лекарствени вещества и Лекции за 
действието и приложението на немските лекарствени растения. 
Издателство Георг Тиеме, Лайпциг 1921.
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Разбира се, тези закономерности са били мно-
гократно оспорвани от косервативната страна; така 
професор Холц от Рощок твърди, че мнимото дейс-
твие на високите разреждания, усилващо вещест-
вообменната дейност на маята, е само привидно, 
понеже засилената ферментационна дейност, която 
се появява при такива големи разреждания, се поя-
вява само поради това, че настъпва автолитно раз-
лагане на тялото на маята, чрез което гликогенът се 
активира до захар. «Дозировката няма нищо общо 
със същността на хомеопатията; във времето на 
катализата, ферментите и хормоните дотогава не е 
проблем да се разберат най-малките същности, до-
като те не прекрачат предначертаните от модерната 
физика и химия граници и не влезнат в конфликт 
с добронамерено обоснованите ни представи за 
атомния строеж на материята», така твърди про-
фесор Холц.113  Това обаче е изходната точка и не 
бива да се спести обвинението към професор Холц, 
че с неговите изследвания е минал покрай такива 
съществени неща, каквито са казаните в долуспо-
менатите трудове.

Ханеман често се е защитавал срещу израза 
«високи разреждания»; в «Органон» той казва: 
«Чрез преработването субстанцията се префиня и 
превръща в духовноподобна лечителска сила.»

Освен изследванията на Хуго Шулц се появиха 
поредица от трудове, които безупречно установя-
ват закономерностите в действието на високите 
разреждания и потенции, с което предпоставките 
в работите на Холц изглеждат недостатъчни. Про-
фесор Холц работи именно с обикновени разрежда-

 113 Виж бел. 51
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ния, а не с изисканите от Ханеман динамизирани 
потенции, които бяха изследвани с техните зако-
номерности от изследователите през последните 
десетилетия.

През годините 1923 до 1932 почти едновремен-
но се появяват различните трудове на Юнкер (Хам-
бург) и Лили Колиско (Щутгарт)114 . Докато Юнкер 
използва микроби като тест-обекти, Колиско изп-
робва действието на разрежданията и редиците на 
потенциите върху растения. И двамата безупречно 
установяват, че потенциите – значи ритмично дина-
мизираните субстанции – имат напълно различна от 
обикновените разреждания биологична стойност, 
въпреки че са равностойни по милиграмовите про-
центи на субстанцията. И двамата изследователи 
установяват, че – ако представят техните резултати 
с криви на действието – се наблюдава закономерно 
протичане и повтарящо се покачване на кривите. 
Докато обаче Юнкер смята тази закономерност 
като обща за всичко, то Колиско за първи път 
установява, че потенц-кривите са специфични за 
всяка отделна субстанция. Всяка субстанция има 
и своята специфична потенц-крива също както са 
специфични тежестта, атомното є количество и мо-
лекулното тегло.

Колиско изследва освен това оптималните 
условия на ритмичните разреждания и времето 
на разтърсването при потенцирането. Както с по-
мощта на потенц-кривите, така също и с помощта 
на капилярно-динамичния метод, – на което ще 
се върнем по-късно, – се получи един оптимум 

 114 Л. Колиско: «Физиологично доказателство за действието 
на най-малките същности».
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от две и половина минути. При надвишаване вре-
метраенето на разтърсването спада действието на 
потенците и наново се покачва чак при 5-минутно 
разтърсване.

По време на 12-годишната дейност на автора 
в Клинично-терапевтичния институт Арлесхайм/
Базел (Швейцария), тези изследвания бяха разши-
рени. Отново се премина от трудоемките опити с 
растения към отнемащите по-малко време опити 
с мая (Шулц), като в поредица от ферментиращи 
колбички непрекъснато се изпробваха потенц-ре-
дици.115  Приложеният метод се описва в «Учение 
за субстанциите». Методът на специфичните по-
тенц-криви беше дотолкова усъвършенстван, че 
можеше да се използва за проверка на потенцира-
ните препарати, които се предлагаха в аптеките от 
различните фирми.

Например един купен Aurum D15 се потенци-
раше по-нататък и така се проверяваше произведе-
ната потенц-редица. Получената крива трябваше 
да съвпада с тази на потенцираното от Д15 нататък 
злато. Ако това не е така, тогава купеният Aurum 
D15 не е бил направен както е трябвало.

По-нататък бяха направени опити с високи 
потенц-редици до Д300, и беше установено, че ин-
тервалите между максимите ставаха все по-големи, 
като при това се налагаше впечатлението, че харак-
терът на кривите се повтаря. Понеже тези опити 
не бяха продължени, тук може само да се спомене 
насоката на изследването.

Когато се разгледат всички тези феномени, 
човек би трябвало да си каже, че физиката и хими-

 115 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите» стр. 147.
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ята не са достатъчни, за да ги обяснят и че човек 
се чувства пренесен в една област, в която царят 
закономерности, различни от тези, които е свикнал 
да прилага при химично-физическите процеси. По-
лучава се впечатлението, че описаните феномени 
се разиграват в една област, която е сродна с жи-
вота.

През 1879 и през следващите години се поя-
виха три книги от Херцеле относно пораждането 
на субстанцията от вегетативната дейност на рас-
тението. В предхождащите глави вече се каза как 
изследванията на Херцеле, които бяха изпробвани 
в лабораториите на Клинично-терапевтичния инс-
титут Арлесхайм, доказват, че минерални субстан-
ции се образуват и отново разпадат оригинално в 
растението – значи в живото. Такива опитности 
налагат едно разширено понятие за субстанцията. 
Законът за запазването на веществото е валиден са-
мо дотолкова, доколкото субстанцията се намира в 
минерална форма, ако обаче тя се поеме от живота, 
тогава се разкриват други закономерности, които 
би трябвало да се означат като закономерности на 
самия живот.

Що се отнася до другия стълб на хомеопатията 
– принципът на подобието – то Ханеман започва 
там, където спира Парацелз. Парацелз налага поня-
тието за сигнатурата и това понятие за него не озна-
чаваше нищо друго, освен застиналият във форма и 
вещество творчески принцип на природните неща. 
От предшестващото описание на сътворението се 
вижда как човекът беше първенецът на сътворени-
ето и природните царства постепенно са били излъ-
чени от него. От това става ясно, че всяко природно 
същество – дали минерал, растение или животно 
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– има определено отношение към човешката същ-
ност. Парацелз изискваше лекарят да разчете това 
отношение от самите природни същества.

Ханеман емпирично намери тези отношения, 
като накара човека да приеме веществата от при-
родата и тогава наблюдаваше реакциите. Това не 
означава обаче нищо друго, освен опит да се чуе 
същата прамелодия на същността във вещество-
то, когато тя прозвучава от човека. Това обаче са 
симптомните картини на хомеопатията, които са 
съществени за хомеопатите, като по този начин те 
разкриват патологичните състояния.

Днес обаче лекарят трябва да прибави към 
картината на симптомите още и сигнатурата на 
лечебното средство в смисъла на Парацелз; той 
трябва да премине през изпита на природата. Две-
те неща, картината на симптомите и сигнатурата 
се покриват и заедно показват на лекаря истинска-
та мелодия; една мелодия, която обаче той може 
да чуе, само когато инструментът – човек – така 
бъде разбран, както може да разбира сложното 
човешко същество духовно-научно ориентирана-
та медицина.116 

Така разгледана хомеопатията не е противо-
положност на алопатията дотолкова, доколкото 
последната започва своето начало от нещата на 
природата. Само че може да се констатира една 
противоположност; това е, че хомеопатията се 
опитва да лекува подобното с подобно (simile) – и 

 116 Р. Щайнер – И. Вегман: «Основи за разширение на ле-
чебното изкуство».
Ф. Хуземан: «Картината на човека като основа на лечебното из-
куство»; издателство Свободен духовен живот, Шутгарт 1956.
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то в най-малки дози – докато алопатията лекува 
болестните явления с противоположните средства 
(contraria contrariis) – и то със силни дози от даде-
ната субстанция.

Ситуацията става тогава критична, когато 
алопатията се разпростре върху терапията със 
синтетични лекарства. В глава VIII беше описано 
как терапията със синтетични лекарства започва от 
катрана на каменните въглища. Катранената химия 
беше майсторът-учител за големите химици от ми-
налите столетия при произвеждането на безкрайно-
то разнообразие на химични субстанции, които като 
лечебни средства и до днес затрупват човечеството. 
Школуваният в арабското течение на изминалите 
години интелект се научи да произвежда всички 
онези неща, които в природните царства са произ-
лезли от принципите на сътворението.

Това развитие трябва да се разбере и също 
трябва да се разбере и гордостта на днешната на-
ука с нейните чудесни постижения. Едно такова 
разбиране може би ще стане възможно, ако човек 
си помисли, че сътвореният свят е една преходна 
степен към един друг свят, който човекът сам – ка-
то съсъздател заедно с висши същества – някога 
ще съгради от самия себе си. Този импулс е един 
истински християнски импулс, но въпреки това ни 
изглежда, че започнатият от днешната наука път 
е един погрешен път тогава, когато законите на 
мъртвия минерален свят се пренасят в областта на 
живота и всичко се преценява само въз основа на 
материалните въздействия. Последиците от този 
погрешен път се виждат – без да наблягаме на ка-
тастрофата с лекарството контерган – във всички 
области на цивилизацията, не само в областта на 
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медицината, но също и в селското стопанство, както 
и във всички области на ежедневния живот.

Знанието за реалността на един висш свят днес 
за повечето хора е потънало в забрава. Това, колкото 
и парадоксално да звучи, трябва да се оцени като 
напредък, понеже старото трябва да премине, пре-
ди от преобразуването на това старо да може да се 
породи нещо ново. Изложенията в I глава на тази 
книга насочват вече към това, че в новите научни 
принципи, каквито намираме още при Кеплер, а 
по-късно при Гьоте и Рудолф Щайнер, ние трябва 
да видим кълновете, от които може да се роди един 
нов свят в смисъла на едно Христово обновление 
и преобразуване. Би могло на това място – заради 
важността на тази стъпка – да се посегне също и до 
висшите понятия на теологията и за сравнение да се 
каже – като се има предвид, че установяването на 
фактите е повече от едно сравнение – : Сътвореният 
свят е сферата на Бог-Отец, новият свят е сферата на 
Бог-Син и той започва с Мистерията на Голгота.

Чрез духовно-научните познания на Рудолф 
Щайнер знаем, че на втвърдилата се Земя съответс-
тва един първообразен свят; от него изкристализират 
сгъстените форми на творенията на природните царс-
тва на Земята. Когато едно растение умира през зима-
та, неговата физическа субстанция се разгражда, но 
неговото жизнено-формообразуващо тяло (организа-
ция) се оттегля назад в света на първообразите117 . От 

 117 Първообразите са действащите от Девакана духовни 
същества, творци на всичко, което се намира във физическия 
и душевния свят. Отделните форми са тяхното проявление и 
отражение в сетивния свят. Виж Р. Щайнер, «Теософия» – Сс 
No 9. Бел. пр..
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физическото растение не остава нищо, освен едно 
семе, което е с почти минерална природа, но въпреки 
това, картинно казано, то е мястото, където може да 
се закотви първообразът, – идеята на растението в 
смисъла на Гьоте – за да може през следващата про-
лет отново да се въплъти тук във физическия свят.

Тези неща се знаеха в миналите времена и ле-
гендите и митовете разказват за това. Една от тези 
легенди е предадена в поетична форма от Селма 
Лагерльоф; тя описва възникването на христовата 
роза:

(Тук легендата е разказана със съкращения.)
Абатът Йоханес, един приятел на цветята, 

горе далеч на север се грижел за своята градина 
с цялото си умение и любов, и вярвал, че в нея са 
събрани всички растения от цялата Земя. Той имал 
градинар, който вярно служел на неговите стреме-
жи. Един ден чул разправия в градината си и видял 
как една стара жена се карала с градинаря му. Ста-
рата се била промъкнала през една тайна портичка 
в градината и разказвала, че уважава стремежите 
на абата, но че самата тя имала градина, която оба-
че била много, много по-хубава от тази. Абатът 
любопитно попитал, дали поне веднъж може да 
види нейната градина, на което старицата след из-
вестно колебание се съгласила и му обещала, че в 
нощта на Рождество Христово ще го вземе, за да 
му покаже градината.

Изпълнен с вълнение абатът очаквал Коледа и 
на Бъдни вечер наистина дошло едно малко момче, 
което го повело далеч в Бьоинската гора, където 
живеело едно разбойническо семейство. Те дъл-
го вървели през гъстите гори, а вече ставало все 
по-тъмно и по-тъмно докато настъпила нощта. От 
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далечните села се чувало да звънят камбаните за 
среднощната служба и тогава те стигнали до обита-
лището на старицата и нейното семейство, където 
тя ги посрещнала. Отначало нищо не се случило. 
По заповед на старицата царяло дълбоко мълчание, 
никой не произнасял даже и една дума. Изведнъж 
гората се просветлила и абатът могъл да види как 
дърветата станали зелени и как навсякъде поник-
нали най-прекрасните цветя. Птичките в клоните 
започнали да пеят и полъх на чудни аромати повял 
над изненаданите зрители. Скоро прозвучала музи-
ка, това било пеене на ангелски гласове и абатът 
паднал на колене, понеже можал да съзре образите 
на ангелите. Но на рамото на градинаря, когото той 
взел със себе си, кацнал един бял гълъб. В своето 
объркване, той отблъснал гълъба и изкрещял от 
дълбините на уплашеното си сърце, че всичко това 
е дяволска работа. В същият момент, цялата етерна 
пролет изчезнала и абатът паднал мъртъв на земя-
та. В смъртта си той успял да сграбчи едно цвете 
и го стиснал здраво в юмрука си. Никой не можал 
да отвори ръката му; накрая след дълги усилия то-
ва се удало на градинаря. В нея той намерил едно 
цвете, което посадил в градината на манастира и 
изпълнен със съжаление за случилото се, се грижел 
за него: това била христовата роза.

В тази легенда се илюстрира това, което Рудолф 
Щайнер споделя от своето духовно изследване, че 
именно през Коледната нощ и през следващите 12 
свещени нощи Земята поема в себе си въздейст-
вията от света на първообразите, така че положени-
те в нея семена могат да покълнат през пролетта, 
като проявление на своите първообрази.

Днешната наука е на мнение, че това, което 
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расте според първообразите и образува субстанция 
е идентично със синтетичните продукти, които се 
произвеждат в химическите лаборатории от катра-
на на каменните въглища. Така хората се считат за 
творци и покорители на природата; но това е вече 
споменатата голяма заблуда!

Една породила се по естествен начин субс-
танция е нещо съвсем друго от една синтезирана 
в лабораторията субстанция, макар и двете да са 
напълно идентични химически.

Човек може да се съмнява в такива неща, но 
те могат да се подкрепят с фините методи, които 
е изградила една биологично ориентирана при-
родна наука. В тази глава вече беше споменато за 
потенц-кривите. В хода на работата, която беше 
извършена в изследователската лаборатория на 
Клинично-терапевтичния институт в Арлесхайм 
(Швейцария) за намиране на потенц-кривите един 
ден се достигна до приготвянето на потенции от 
бензоева киселина, като тази от естествената бен-
зоева смола беше получена чрез екстрахиране и 
пречистена чрез прекристализиране. Пробата за 
чистота беше направена с достигане до точката 
на стопяването при температура 121 градуса. По-
тец-кривата протичаше живо с характерни максима 
и минима. Същевременно беше изследвана бензо-
ева киселина, синтетично произведена от катрана 
на каменните въглища. Тази синтетична бензоева 
киселина също показа точка на стопяването от 121 
градуса. Но изследваната крива на потенциите раз-
кри пълната липса на въздействие от получените 
потенции, като кривата се представи почти като 
права линия. (Виж схема 36.)

Двете субстанции са химически идентични, но 

19. Учение за лекарствените...
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едната – естествената бензоева киселина – е прие-
та в областта, където «златните съдове се издигат 
и спущат надолу»118 , докато другата субстанция 
– тази, която беше синтетично произведена от кат-
рана на каменните въглища – беше изпаднала от 
взаимовръзката между небето и Земята.

За една практическа хомеопатия такова откри-
тие не означава нищо друго, освен че синтетичните 
субстанции от органичната химия не се подават на 
потенциране. Един хомеопатизиран аспирин или 
фенацетин би бил едно безсмислие.

Как изобщо се стига до там, че да могат да 
се пораждат субстанции, каквито се прилагат в 
терапията със синтетични лекарства. Наистина 
те са родени от интелекта на хората. Интелектът 
обаче е различна същност от интелигентността, 
която търси да разбере космическите взаимовръз-
ки на сътворението (виж Кеплер, Гьоте, Рудолф 
Щайнер). Водещото към материализма арабско 
течение днес отрича тези космически взаимовръз-
ки. Така както природата се опложда от сферата 
на първообразите и с това е образ на един духо-
вен (свръхсетивен) свят, така и субстанциите на 
терапията със синтетични лекарства са получени 
чрез съответните образи от сферата на подсетив-
ността.

От предхождащото се вижда, че двете бензо-
еви киселини – естествената от бензоевата смола 
и синтетичната от катрана на каменните въглища 
– произхождат от две разнородни области. Тези 
две области са подчинени на различни закони. 

 118 Цитат от Гьоте, «Фауст», който означава сферата на жи-
вота, етерния свят. Бел. пр..
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Областта на живото растение, – в която като в 
едно световно дихание то разхлабва своята субс-
танция и минавайки през захарта към цветовете, 
лечебните и ароматните вещества, образува там 
етеричните масла и нектара – следва със своя 
субстанциален спектър законите на живота, към 
които насочи Гьоте, с изграждането на обширните 
понятия за полярността, усъвършенстването и ме-
таморфозата. Развитието обаче, което е обърнато 
надолу, върви към втвърдяването и минерализи-
рането, като минава през целулозата, през една 
биологична нулева точка, към въглищата и към 
катрана на въглищата – в този случай това са зако-
ните на физикалната атомна и молекулярна химия, 
които тя следва; тук се намира механизмът, там 
организмът. (Виж схема 8.)

Когато се поставят двете области една до дру-
га, преобладава впечатлението, че горе във вечно-
то уравняване между животворящите полярности 
– лежи една творческа област, която се отнася към 
космоса както отражението към праобраза.

Противно на това подземната сфера на катра-
нената химия ни изглежда като фантомообразно 
огледално отражение на това, което като проти-
воположна картина иска да нахлуе в областта на 
природата от подсетивните дълбини на Земята.

Фанатизмът на мненията винаги носи зло; тук 
става въпрос само за едно фактическо характери-
зиране. Човекът има право на своето свободно 
решение как и кога да използва техниката. Но във 
всички случаи от едно съвременно съзнание тряб-
ва да се очаква, то да знае, какво е това, с което 
човекът си служи.
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XIX
ФОРМИ  ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА

При прилагането на едно лекарство преди всичко 
се налага да се заобиколи храносмилането в стома-
ха и червата. Трябва да се прави основна разлика 
между хранително средство и лечебно средство. 
Храненето има за своя цел храносмилането, това ще 
рече, че приетите хранителни субстанции трябва 
основно да се преобразят и те достигат крайната 
точка на преобразяването си при преминаването им 
през стената на червата. Тук хранителните субстан-
ции загубват своята материална форма на същест-
вуване и преминават през едно не пространствено 
състояние, от което чрез дейността на вътрешните 
органи се образува и сгъстява човешкият белтък.119  
Този процес наричаме храносмилане; то е дейност 
на Аза.

Пътят на едно лечебно средство е друг. Лекар-
ството не бива да се смила, а трябва да действа 
точно със своите свойства; чрез храносмилането 
действието му се анулира. То трябва да запази 
своята характеристика и трябва да се включи в 
процесите като сила, заместваща дейността на 
висшите човешки същности, като при това те 
се освобождават и от своя страна могат да доп-
ринесат за излекуването. Затова се употребяват 
най-минимални дози, които сами по себе си са 
несмилаеми. Разбира се, тук има всички преходни 
степени, които се подреждат в следния ред според 
тяхното въздействие: хранителни средства – дие-
тични средства – лекарства.

 119 Р. Хаушка: «Учение за храненето», стр. 60
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Поради това при прилагане на лекарствата 
трябва да се помисли как по възможност да се 
заобиколи смилането.

Най-сигурното приложение на едно лекарст-
во, където лечебната течност се вкарва директно в 
кръвообращението, е инжекцията. По този начин 
според мястото на инжектирането въздействието 
може да се засили или отслаби. Най-драстичната 
намеса е интравенозната инжекция, при която 
съдържанието се въвежда директно във вената. 
Прилагането на този вид инжекция обаче се позво-
лява само на обучения лекар. Освен това има под-
кожни subcutan и вътрекожни intracutan инжекции. 
При първия вид съдържанието се инжектира под 
кожата най-добре там, където тя отпуснато стои 
върху мускулната тъкан – в ръката или бедрото; 
така че на мястото на убождането се получават 
подутини, които бавно се резорбират от подкожна-
та клетъчна тъкан – рядко се прилага инжекция, 
където съдържанието се инжектира в мускулите 
intramuskulär.

С течение на годините се наложи следното: 
Пациентите все повече се отказват да приемат 
инжекции; това частично може да се обясни с 
лошите преживявания на пациентите, свързани с 
химиотерапията, отчасти обаче също и с това, че 
лекарят е далеч и е сложно да се ходи при него за 
всяка инжекция. В такива случаи е възможно съ-
държанието внимателно да се втрие в лакътната 
свивка на ръката в близост до вената, разтворът с 
лекарството прониква през кожата и се резорбира 
от капилярите.

При приготвянето на инжекционния разтвор от 
страна на фармацевтите трябва да се внимава той 
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да е кожно изотонен, това значи ампулната течност 
трябва да има същото осмотично налягане както 
серумната течност на тъканта; само тогава една 
инжекция е безболезнена. Обикновено се използ-
ва физиологичен разтвор от готварска сол, в който 
лекарството е потенцирано, ако се касае за хомеопа-
тично лекарство. На мястото на солния разтвор мо-
же да се използва изотонен разтвор от морска сол, 
захар или мед. Според осмотичния основен закон 
осмотичното налягане се отнася обратно пропор-
ционално на молекулното тегло, един 1% разтвор 
от готварска сол е равностоен на 3%-ов разтвор от 
мед или 6%-ов разтвор от тръстикова захар.

Как е при оралното приложение?
Дали приемаме прах, хапчета, глобули (гранул-

ки) или течност, във всички случаи медикаментът 
минава по пътя на храносмилането. По тази при-
чина лекарят винаги препоръчва приетият меди-
камент да не се глътва веднага и да не се сдъвква. 
Глобули или прах трябва бавно да се оставят да се 
разтворят под езика и също както и течното лекар-
ство колкото е възможно по-дълго да се задържат 
в устата; с това се постига лекарството да се пое-
ме и резорбира от лигавицата на устната кухина. 
Най-добре се наложиха до сега глобулите (захарни 
зрънца); поради тяхната консистентност те бавно 
се разтварят и перлингвалната резорбция поради 
това се поощрява.

За да се произведат добре дозирани форми на 
приложението, прахообразните лекарства – смесе-
ни с млечна захар – се пресоват на таблетки. Тази 
форма обаче се смята за проблемна от някои лека-
ри, поради големия натиск, който се прилага върху 
лекарството в една таблетна преса. Един по-добър 
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производствен вид е формата на глобулите, къде-
то немедицинските глобули по ритмичен начин се 
напръскват с лекарствения разтвор. Порьозната 
повърхност на захарните топчета всмуква лекарс-
твения разтвор и при разрязването на едно такова 
топче се наблюдава, как разтворът е проникнал 
от периферията към центъра и най-често в краси-
ви капилярно-динамични форми свидетелства за 
живостта на лекарството. За това ще се говори в 
следващите глави.

Особено значение в тази взаимовръзка има те-
рапията през кожата. Както вече беше споменато 
по-горе, възможно е да се постигне желаният ефект 
чрез втриване на инжекционното съдържание в ко-
жата. Към тази форма на приложение принадлежат 
и всички бани, компреси, намазвания с мазнини и 
кремове.

Трябва да се опитаме да разберем кожата във 
взаимна връзка с цялата телесна организация. Тя 
принадлежи към сетивно-нервната система, и също 
като нея се развива от външния зародишен пласт; 
веществообменната част на кожата се прибавя към 
нея отвътре. Двата слоя – както и при целия човек 
– достигат до равновесие чрез ритмична дихателна 
дейност и чрез кръвообращението и движението 
на лимфата, така че кожата като цяло се оглежда 
тричленния човек.

Анатомията на кожата обаче при разчленяване-
то на нейните слоеве показва една седмочленност. 
Тези седем слоя могат да се поставят на мястото 
на седемте жизнени процеса в човешкия органи-
зъм.120 

 120 Р. Щайнер; лекция от 29 октомври 1921.
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1.  сетивен живот
2.  нервен живот                         сетивно-нервна система
3.  дихателен живот
4.  циркулаторен живот              ритмична система
5.  веществообменен живот
6.  двигателен живот                  веществообменна с-ма
7.  репродуктивен живот

Тези седем жизнени процеси един след друг 
се отразяват в слоевете на кожата, започвайки от 
сетивността на фините нервни разклонения дости-
гайки надолу до процесите на възпроизвеждането 
на дълбоките слоеве на кожата. (виж схема 37.)

Схема 37
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Тричленното устройство на кожата. 
(Планетно въздействие в кожната анатомия)

1.  сетивен живот
2.  нервен живот                         
3.  дихателен живот
4.  циркулаторен живот              
5.  веществообменен живот
6.  двигателен живот
7.  репродуктивен живот

Схема 37

Рудолф Щайнер отдавна насочи вниманието към 
голямото значение на лекуването през кожата; за допъл-
нение към вътрешната терапия – външни процедури 
като бани, компреси, разтривания с масла и кремове, за 
да се обхванат болестните процеси от две страни.

Що се отнася до балнеолечението тук естест-
вените минерални извори са познати от столетия 
насам, би могло да се каже от хилядолетия. Освен 
различните степени на температурата на водата, 
както е случая с методите на Кнайп, в естествените 
води винаги са разтворени соли, те съдържат и тре-
савищни съставки, които при банята се поемат чрез 
кожата. Така серните, калните, минерално-солените 
бани въздействат терапевтично според съдържащи-
те се в тях разтворени съставни части.

При това трябва да се вземе под внимание, че 
резорбирането на лекуващите частички през кожа-
та представлява едно хомеопатизиране на няколко 
степени, така че прилагането на лечебните средства 
чрез бани винаги съответства на един хомеопатичен 
начин на лечение. Опитът показа, че при това дори 

сетивно-нервна система

ритмична 
система

веществообменна 
система

}
}

}
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се касае за високи потенции.
Ако лекарят иска да предизвика определени 

целенасочени въздействия, може да постигне това 
с прилагане на бани във вана като към водата при-
бави различни екстракти – най-често растителни 
или минерални – ако те са водоразтворими.121 

Особено лечебно и освежаващо въздействие 
имат етеричните масла. Понеже те са неразтворими 
във вода, трябва да се обработят така, че да могат 
да се прибавят към водата за ваната. Те се привеж-
дат в емулсия с вода и чрез това се създава онази 
категория добавки за вана, която се означава като 
мляко за къпане.122 

Разликата между истинските масла и етерични-
те масла е, че истинските масла, които се намират 
в семената, се получават чрез пресоване – напри-
мер, маслини, рапица, слънчоглед, фъстъци и др. 
– докато етеричните масла се намират в ароматите 
на цветята; те могат да се нарекат детството на ис-
тинските масла.123 

Също и истинските масла могат да се употре-
бят за лекуване. Смесването им с водата може да 
стане чрез емулгация, както при етеричните масла, 
или с дисперсионния апарат на Юнг.124 

Разнообразието на тези бани се дължи на това, 
че истинските масла са в състояние да разтварят 

 121 ВАЛА-лекарствена лаборатория, Еквелден: «За тера-
пията през кожата», Обмяна на терапевтичен опит на лекари, 
седма тетрадка.

 122 ВАЛА-лекарствена лаборатория, Еквелден: «Списък на 
лечебни средства за лекари» 1960, стр. 42.

 123 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите» стр. 57 и 67.
 124 Х. Кунце и Л. Ени: Опит с масленодисперсионни бани» 

Приложения към едно разширение на лечебното изкуство според 
духовно-научни познания, 13 година, брой 5, (1960).
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етеричните масла, поради това при терапията са 
възможни различните комбинации.

Това, което до сега беше изложено относно ха-
рактеризирането на баните, по същия начин важи 
при компресите.

Лечението с вода непосредствено води до ле-
чението с масла, като истинските масла служат 
като транспортно средство, като разтворител на 
всевъзможни терапевтични прибавки. Възможно 
е да се екстрахират билки в зехтин или фъстъчено 
масло и по този начин да се произведат лекарст-
ва, които да служат за втриване или за масажи на 
определени области от тялото. Истинските масла 
– както вече се спомена – могат също да разтва-
рят етеричните масла и да направят възможни 
разнообразните терапевтични приложения. Ис-
тинските масла проникват добре в кожата и по 
този начин пренасят със себе си и терапевтичните 
прибавки.

Към лечението с масла се прибавя и това с мех-
лемите. Мехлемът се отличава от олиото по своята 
консистентност. Своята по-твърда консистентност 
мехлемът получава чрез мазнини като вълча мас 
(Adeps lanae), която може да поеме водни разтвори 
и течности, поради което още повече е възможно 
да се прибавят лечебни средства.

При употребата на мазни субстанции като осно-
ва на мехлемите е много важно да се предпочитат 
растителните и животинските мазнини, олио или 
восък, и по възможност да се избягват минерални 
масла (вазелин). Минералните масла се прилагат 
при друга категория мехлеми.

Истинските масла и истинското олио като ос-
нова на мехлеми имат големи кожопроникващи 
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свойства, докато минералните масла, съответно 
минералното олио не проникват във кожата. Ме-
дикаментозните прибавки към вазелина и други 
подобни не са предназначени да проникнат в 
кожата. Те образуват филм на повърхността и 
така ограничават кожата, съставните лечебни 
средства при такива мехлеми могат да упраж-
нят лъчево въздействие, което е нарочно жела-
но при мехлеми, съдържащи метал. Металите 
имат лъчево въздействие. Лъчението прониква 
в кожата, но самата метална субстанция остава 
навън. Такова е действието на мехлеми съдър-
жащи олово, уранови сажди Uranpechblendesalbe, 
злато, мед, сребро и др.

Особено място заемат супозиториите (свещич-
ки). Те имат за задача да проведат медикаментоз-
ните прибавки през лигавицата на дебелите черва. 
Техните мазни субстанции трябва да могат да се 
стопяват при температура от 37 до 40 градуса, за 
да могат да предадат на червата медикаментите за 
резорбиране.

Така се вижда как една предвидлива терапия 
трябва да се стреми да избегне областта на пълно-
то храносмилане.

Другата гледна точка, – че мястото на прило-
жението на терапевтичното средство, като входна-
та врата за желаното въздействие, е решаващо за 
избирането на системата: нервно-сетивна система, 
ритмична система или веществообменна система 
– е предоставена на лекаря и няма връзка с казано-
то до сега.
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XX
НОВИ ПЪТИЩА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЛЕЧЕБНИТЕ СРЕДСТВА
(Същността на ритъма)

Рудолф Щайнер беше казал, че трябва да се търсят 
и да бъдат намерени нови пътища за производст-
вото на лечебни средства. Когато години наред се 
подхранва стремежът да се последва този апел, пос-
тепенно става ясно, че има три съществени неща, 
които трябва да се вземат под внимание.

Първото е следното:
От историята на сътворението знаем, че чове-

кът е първородния в творението и едва в течение на 
планетарното развитие са се появили природните 
царства като излъчени от човека (човечеството). 
Природата следователно е част от самите нас. Все-
ки камък, всяко растение, всяко животно има оттам 
и своите точно определени отношения към човешкия 
организъм. Сътвореният свят, светът на Отца е това, 
което ни дава базата за една рационална терапия. 
Затова още Парацелз с право е изисквал лекарят да 
издържи изпита пред природата и да открие отноше-
нията, които той означава като сигнатури.

Второто е следното:
Веднъж Рудолф Щайнер беше запитан как една 

субстанция се превръща в лечебно средство. Той 
отговаря: «Чрез очовечаването на субстанцията.» 
С това обаче е казано нещо величествено. Това не 
означава нищо друго, освен че сам човекът е при-
зован да сътворява. Това е един апел към човека 
да се отдаде на преобразяващите сили в него; то е 
пра свойствената на човека задача: преобразуване 
на Земята, транссубстанционирането на сътворения 
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свят. Това е светът на Сина. Вече беше подчертано, 
че днес не бива повече «само да се наслаждаваме» 
на природата, а че тя очаква нещо от човека; имен-
но опознаването на нейните духовни предпоставки, 
което ще може да доведе до преобразяването є.

Третото би било следното:
В античността мистерийният жрец е лекувал 

болния човек чрез култови действия, това ще рече, 
че той е довеждал до равновесие дисхармонията меж-
ду съставните части на неговото същество. Особено 
в «храмовия сън» жрецът е завеждал душата на па-
циента пред «образа на здравето» – при египтяните 
пред образа на Изида, световната мъдрост. По него 
душата е могла да се ориентира и да извърши корек-
цията във физическото тяло. В гръцко време, когато 
този път повече не е бил достъпен, Хипократ започва 
да лекува с елементите и субстанциите. Какво обаче 
се предизвиква чрез това? Рудолф Щайнер дава след-
ното обяснение: Природата се управлява от елемен-
тарни духове. Когато човек започне да преобразява 
субстанциите, елементарните същества във всички 
случаи се въвеждат в това действие. Човекът може 
да ги издигне нагоре или да им навреди. Когато ние 
се опитваме да произведем лечебни средства и при то-
ва имаме стремеж към очовечаване на субстанцията, 
трябва да се погрижим да се съобразим с елементар-
ната духовност, с елементарните същества като 
продължим пътя, който те са поели. Ние приемаме 
природните субстанции от ръцете на елементарните 
същества и трябва да се опитаме да продължим този 
път в смисъл на «преобразуване». Така освободените 
елементарни същества водят пациента по време на 
сън към висшите духовни сфери, където той може да 
се ориентира по духа. Ние виждаме как лекуването 
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във всички времена е едно и също: Ориентирането 
според духа. (Сравни глава VIII.)

Когато се имат предвид тези три гледни точки 
при търсенето на нови пътища за произвеждане на 
лечебни средства, не може да се направи нищо дру-
го, освен човек сам да се захване в своите действия 
да осъществява очовечаването. Тогава например 
не бива да се използват машини, а да се преодолее 
пасивността и да се разбърква и потенцира с ръка, 
да се одушеви и одухотвори ръката. Тогава много 
неща не бива да се правят така, както иначе е оби-
чайно в нашия свят.

Днешната наука е на мнение, че субстанцията 
на лечебното средство е категорично дадена от хи-
мичната конституция. В предишната глава видяхме, 
че това не е така.

От столетия насам се приготвят лекарства чрез 
екстрахиране с алкохол и при това не се помисля, 
че алкохолът вреди на лекарството; алкохолът му-
мифицира. Когато се иска да се консервира един 
анатомичен препарат, той се запазва в алкохол или 
във формалин. Когато Рудолф Щайнер изисква да 
се търсят нови пътища за произвеждането на ле-
карствата, то не е, само защото пациентът ще при-
еме няколко капки алкохол, които ще му навредят, 
а понеже алкохолът вреди на лечебното растение.

Когато на автора през 1929 година му се 
постави задачата да намери такива нови пътища, 
първо трябваше да се изясни, къде се крие същ-
ността на проблема. Преди всичко стана ясно, че 
днешната наука се заблуждава, когато мисли, че 
микроорганизмите в последна сметка са виновни 
за разлагането на органичната субстанция. Логи-
ческото следствие от такова мнение трябва да е: 
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да се унищожават микроорганизмите, когато се 
прави опит да се консервира такава субстанция. 
Това днес се прави чрез стерилизиране, чрез отро-
ви, (между другото алкохол) и топлина. От Пастьор 
насам тази техника се наложи. Тя обаче доведе до 
там, по света да се разпространи огромна вълна на 
страх от бацилите. В главата «Здраве и болест» и 
в главата «Растението и неговото отношение към 
душевното развитие на човека» се показа какви са 
последиците от този страх в цялата медицина и в 
консервиращата техника. Забравя се, че с унищо-
жаването на микроорганизмите същевременно се 
унищожава това, което искаме да консервираме.

При едно духовно-научно наблюдение се ус-
тановяват следните факти: Когато умре едно живо 
същество, жизненото му тяло напуска физическо-
то и върху разпадащият се живот на физическото 
тяло микроорганизмите намират своята хранител-
на среда. Микроорганизмите значи никога не са 
причината за развалянето, а те са най-много един 
симптом за това, че живата органичност започва 
да се разпада.

Една бъдеща наука за живота не бива да пита: 
какво да се направи, за да се унищожат микроорга-
низмите, а проблемът ще гласи: какво може да се 
направи, така да се консолидира една живо-орга-
нична взаимовръзка, че да не образува хранителна 
среда за микроорганизми.

Как може да се осъществи това?125 

Във всеки жив организъм действа определен 
 125 Р. Хаушка: «Изследователската задача на доктор Ита 

Вегман»; в Приноси към разширяване на лечебното изкуство 
въз основа на духовно-научното познание, 9 годишнина, брой 
9/10 от 1956.

20. Учение за лекарствените...
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ритъм. Един поглед в природата, особено в расти-
телното царство разкрива как ритмичните елемен-
ти на времето стават видими в пространството 
чрез ритмичните форми и фигури. Времето се 
превръща в пространство, когато се описва едно 
растение; то расте във времето, но с неговото рит-
мично изграждане то прави видим ритъма на вре-
мето. – Не можем ли да поемем по обратния път 
и от пространственото виждане да се преместим в 
етерния елемент на времето, от който произхожда 
всяко растение? – Това може да се опита и да се 
упражнява, и след известно време ще се забележи, 
че човек започва да вижда природата другояче, и 
че растението разкрива повече, отколкото човек е 
предполагал. Това – вярвам – изживяват и нашите 
истински поети, когато със своята лирика докоснат 
областта на ритмиката. В ритъма на стиховете се 
разкрива нещо от времевото етерно пространство 
на сътворението. Същото се отнася и за рисуването, 
където художникът – следвайки съветите на Рудолф 
Щайнер – в акварелната пластова техника овладя-
ва багрените воали и постепенно ритмически ги 
сгъстява до образ. Изобщо би могло да се каже: 
изкуството е изворът, чрез който може да се опло-
ди всяка наука. В мистерийните драми на Рудолф 
Щайнер се намира приказката за фантазията; този 
факт там сам е изразен художествено. «Бащата на 
истината» пази извора, от който е позволено да пият 
само «посветени». Неговото дете обаче, «Художес-
твената фантазия» той изпраща до жадуващите за 
истината души по Земята.126 

 126 Р. Щайнер: «Пазачът на прага«; Мистерийна драма, 
6-та картина.
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При такива търсения и упражнения се стигна 
до първия експеримент: Беше май 1929 и червени-
те рози разгръщаха своето великолепие. Розовите 
листа бяха събрани в два стъклени съда и покрити 
с дъждовна вода. Единият съд остана на лабора-
торната маса за контрол, а другият беше подложен 
на ритмични процедури. Розовите растения имат 
особено силно отношение към ритмическата смя-
на на изгрева и залеза на Слънцето. Звуковият или 
цветният етер е този, който въвежда или извежда 
розовата същност през цветната етерна заря на сут-
ринта и на вечерта. Опитният съд беше излаган сут-
рин на изгряващото слънце и вечер на залязващото 
слънце. В смисъла на Гьоте беше направен опит да 
се засили полярността сутрин-вечер. Това може да 
се постигне, като по средата между изгряването и 
залязването на Слънцето се прави пауза, т.е за ос-
таналото време – обяд и среднощ, беше направено 
изолиращо покритие. Докато контролата след три 
дни показа образуване на плесен, – червените ро-
зови листа станаха грапави и кафяво жълти, след 
няколко дни започнаха да гният и накрая се разло-
жиха, – то ритмизираните опитни розови листа ос-
танаха червени и се разви интензивен розов аромат. 
Цветът на дъждовната вода стана розов, по-късно 
червен до силно пурпурен и се получи впечатле-
нието за покачване на качествата на розата. След 
три седмици ритмично третиране останалите чер-
вени до края розови листа бяха разтворени почти 
до жилите, червеният розов разтвор беше отделен 
от утайката, затворен в едно шише с коркова тапа 
и поставен на полицата. Въпреки че тази течност 
беше разнасяна по лекарски конференции, всеки я 
миришеше и при това корковата тапа няколко пъти 
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пада на пода и отново с нея беше запушвано шише-
то, препаратът се задържа почти 30 години.

Този опит беше образецът, по който и днес още 
се работи. Това не означава, че през това време не 
трябваше интензивно да се работи върху усъвър-
шенстването на метода; почти ежедневно се пос-
тигат нови познания и много пречки по този път 
трябваше да бъдат отстранявани. Така например, 
макар че при повтарянето на първия опит прециз-
но се повториха първите обстоятелства, опитът не 
се удаде. И много следващи повторения не успяха. 
Чак когато отново настъпи Май, опитът най-пос-
ле беше успешен. Така трябваше да се разбере, че 
трябва да се вземат под внимание не само прост-
ранствено-земните дадености за опита, а също и 
етерно-времевите, космическите. Те обаче са така 
променливи, че почти ежедневно техният път отно-
во трябва да бъде преоткриван.

Може да се стигне до убеждението, че в така 
създадените есенции човек има пред себе си раз-
гърнати, по-живи организми и то в една форма на 
съществуване, която надхвърля първичната форма 
на растението. Това може да се разбере, когато се 
вземе под внимание какво казва Рудолф Щайнер 
за спасяването и по-нататъшното развитие на 
елементарния свят. Много видими феномени са 
основата за такова убеждение. Преобразуването 
на Земята е цел на нашето съществуване и то мо-
же да се изпълни само от човека. Той, човекът е 
единственото йерархично същество на бъдещето, 
което така дълбоко е могло да слезе в материята, 
за да я преобрази.

Когато това се вземе достатъчно сериозно, 
тогава също се разбира от само себе си – както в 
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началото вече беше казано, – че между човека, като 
носител на преобразуването и превръщащата се в 
лечебно средство субстанция не бива да се изправя 
машината. Това не важи само за описаните по-горе 
процеси, а особено важи за акта на потенцирането. 
Това е такова величествено събитие, че би трябвало 
да се превърне почти в целебриране.127 

Вариациите на пра ритмите, които бяха изра-
ботени в продължение на десетилетия, са разнооб-
разни. Между тях най-значителното е топлинното 
ритмическо третиране.

Растенията, които прецъфтяват и се развиват 
нататък до образуването на плод и семена, позво-
ляват да се види, че светлинните ритми отстъпват 
на заден план и по-съществени стават топлинните 
ритми.

Опитите да се третират растителни сокове с 
топлинни ритми имаха пълен успех. Обикновено 
се избира температурната разлика между 37 и 4 
градуса по Целзий. Когато при производството на 
лечебни субстанции се помисли за тяхното очовеча-
ване, то изборът на температура от 37 градуса ста-
ва разбираем. Температурата 4 градуса по Целзий 
за природата е това, което 37 градуса означават за 
човека. Това в природата е една оптималност. Най-
голямата гъстота на водата при 4 градуса по Целзий 
го доказва. Тук се вижда ритъмът човек-природа 
или в смисъла на Гьоте: разширение-свиване.

Когато един плодов сок се пресова или се нап-
рави воден екстракт, той трябва да умре, понеже 
не може да остане жив без своята ритмическа фор-
мова опора. Прясно изцеденият сок е още жив. В 

 127 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите» стр. 140.
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течение на 7 дни обаче той умира. Когато в него се 
вгради една етерна опора от ритъма сутрин-вечер, 
подобно на разширение-свиване, тогава се постига 
задържането на живота.

По същия начин ритъмът 37 градуса – 4 граду-
са С. се проявява като разширяване-свиване.

Това, което се обхваща в мисловни форми, чес-
то е по-маловажно от това, което се прави с ръцете. 
Така в началото при провеждането на ритмите оста-
тъчните продукти се изхвърляха, докато в процеса 
на работата от ръцете се надигна едно чувство на 
нечиста съвест и изискваше корекция. Отпадъците 
оттогава грижливо се събираха, изсушаваха, изга-
ряха и със съзнанието за тяхната принадлежност 
към растението, се заравяха в почвата заедно с ком-
поста. Със сериозността, с която бяха извършвани 
тези действия, узряваше познанието за качествата 
на пепелта, както това беше показано в приказката 
от Новалис: В приказката в крайната сцена се загат-
ва, че пепелта на «майката», изсипана във водата на 
живота, спомага да се почувства нейното духовно 
присъствие, значи субстанцията на пепелта се свър-
зва с духовната реалност на самата същност.128 

В единични случаи част от пепелта на остатъ-
ците отново се прибавя към ритмизирания расти-
телен сок.

Разтварянето на тази пепел в принадлежния 
растителен сок не може достатъчно задоволител-
но да се обясни химично, още повече че главната 
част преминава в колоиден разтвор. Съществената 
забележителност на един колоиден разтвор обаче 

128 Новалис: «Хайнрих от Офтердинген»; глава 9: приказка 
за Ерос и Фабел.
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е невероятното разгръщане на неговото повърх-
ностно пространство и с това на «повърхностното 
напрежение». С това е дадено отношението към 
етерните изграждащи сили; учудващо ли е тогава, 
че всички живи течности имат колоидна природа? 
Кръв, лимфа, мляко, всички течности в тялото, пре-
сен сок и др, също са колоиди.

Така получените препарати с различен про-
изход се означават с различни указания. Произве-
дените в светлинния ритъм препарати имат знака 
«Л», тези които се развиват в топлинните ритми 
знака «В». Когато се прибави пепелта на остатъч-
ните продукти препаратите получават индекса 
«ВА» или «ЛА».129 

XXI
ПРОВЕРКА НА ЛЕКАРСТВАТА

(Капилярно-динамичен метод)

Независимо от всички методи за изпитване, които 
са предписани във фармацевтичните изисквания на 
всички страни, задачата на едно биологично насочено 
производство на лекарствата е: то още повече да бъде 
задълбочено. В смисъла на предхождащото налице 
е стремеж да се открият качествата на една есенция, 
която ще трябва да се преработи като лекарство.130 

 129 Така се получи името ВАЛА (лаборатория за лечебни 
средства в Еквелден). Чак по-късно се обърна внимание на зна-
чението на четирите букви ВАЛА, понеже «ВАЛА» е божествен 
образ от келтско-германската митология; тя е прамайката, наре-
чена също «ЕРДА».

 130 Р. Хаушка: «Учение за храненето», стр. 179.
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Капилярно-динамичният метод се наложи като 
един добър тест-метод за установяване качествата 
на живото.

Поведението на течностите във филтрова 
хартия беше изучено още от Лили Колиско при 
изследването на металите и техните взаимовръз-
ки с планетите.131  Изследователската лаборатория 
на автора в Клинично-терапевтичния институт 
Арлесхайм/Базел (Швейцария) поде тези работи и 
ги разшири предимно в изследването на соковете 
на лечебните растения. При това най-напред беше 
направено основополагащото наблюдение, че ми-
нералните разтвори показват повече или по-малко 
линеарен горен ръб на картината, докато растител-
ните сокове показват един орнаментно разнообра-
зен ръб с най-разнообразни картинни форми. Това 
образувание ние наричаме «растителна рисунка».

За практическото провеждане на такива опити 
подробности са изложени в «Учение за храненето» 
XX глава.

Живият принцип на растението живее в сока, 
в него витаят и творят изграждащите сили, идващи 
от космоса и Земята, които изправят растението в 
пространството. Те допринасят растението да може 
да се диференцира чрез разнообразните метамор-
фози на неговия праобраз.

Когато един такъв сок се издига нагоре по 
влакнестото скеле на филтърната хартия, преодо-
лявайки притегателната сила, тогава той има въз-
можност да разкрие характерните пра-форми на 

 131 Л. Колиско: «Working of the stars in Earthly Substances»; 
Orient-Okzident-Verlag, Stuttgart – Den Haag – London, 1928. L. 
Kolisko: «Die Sonnenfinsternis vom 29. Juni 192»; Orient-Okzi-
dent-Verlag.
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растителното същество във форми и багри. Сигурно 
тези феномени могат да се обяснят чрез понятията 
на физиката за капилярността, но това обяснение 
на физиката в никакъв случай не задоволява. По-
лучените върху филтърната хартия растителни ри-
сунки са така характерни и специфични за всяко 
растение, че трябва да се видят още и други сили 
зад този феномен.

За обучения експериментатор е естествено, че 
в растителните рисунки се появяват цветове и фор-
ми, които съответстват на различните метаморфози 
на естествено растящото растение. Във възходяща-
та картина имаме едно новоизрастващо растение, 
което за няколко часа се разкрива пред нас.

Като пример се показват следните опити:
Прясно изцеденият сок от Viscum mali (ябъл-

ков бял имел) се оставя в една чаша на лаборатор-
ната маса и всяка сутрин се взима по една проба, 
и с нея се прави една възходяща картина. Прясно 
изцеденият растителен сок е жив, както това показ-
ва фотографията при илюстрация 38.

На илюстрация 39 се вижда как в средата на 
следващите дни растителното изображение започва 
да показва разпадащи се явления.

На третия ден фигурите толкова са се смали-
ли (илюстр. 40) че наподобяват изяден от кариес 
зъб.

През следващите дни картината все повече 
изчезва и се вижда тенденция към една гладка въз-
ходяща линия, подобно на тази при минералните 
разтвори. (Виж илюстр. 41 и 42.)

От опитите се вижда, че даден растителен сок, 
който първоначално е жив, обикновено умира след 
7 дни. При това трябва да се вземе под внимание, 



314 315

Рис. 38: Бял имел – пресен сок

Рис. 39: Сокът от имела след 1 ден
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Рис. 40: Сокът от имела след 3 дни

Рис. 41: Сокът от имела след 5 дни
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Рис. 42: Сокът от имела след 7 дни

Рис. 43: Сокът от имела след 7 дневно ритмично третиране
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че сокът от бял имел след 7 дни изглежда още 
добре и от неговия външен вид в никакъв случай 
не би могло да се заключи, че той е мъртъв и е 
почти като един минерал. Че още не се е появила 
плесен и не е започнало гниене за тези 7 дни, би 
трябвало да се дължи на антибактериалните със-
тавки на белия имел.

За допълнение към този опит една част от съ-
щия сок от бял имел през същото време беше трети-
ран светлинно-ритмически. Илюстрация 43 показва 
огромната разлика в сравнение с нетретирания сок 
през 7-мия ден на третирането. Нетретираният сок 
през следващите дни започна да плесенясва и по 
късно да се разлага, докато третираният сок още 
дълги дни се задържа свеж.

Един внимателен наблюдател ще може да види, 
че формите на растителната рисунка на третирания 
сок (илюстрация 43) в сравнение с нетретирания 
пресен сок (илюстрация 38) изглеждат повишени 
в тяхната жизненост и хармонично изграждане на 
фигурите.

Ако целият процес беше само едно консер-
виране, тогава ритмизираният сок в сравнение с 
пресният сок нямаше да покаже качествена разли-
ка. Какво действително става при това ритмическо 
третиране, показва следният опит.

Сок от арника монтана беше подложен на рит-
мическо третиране и при това след всяка ритмичес-
ка степен се направи по една възходяща картина; 
под ритмическа степен разбираме един период 
от сутрин до вечер и обратно. Илюстрация 44 ни 
показва пресния сок, съответно първата степен 
на сока от арника, който беше разреден 1 към 1 с 
вода. Картината показва характерния за арниката 
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зигзагообразен ръб в долното поле и характерно за 
растението изображение.

При втората ритмическа степен – илюстрация 
45 – се вижда как зъбатият ръб се разтваря; той 
обаче още рудиментарно е налице.

При третата степен – илюстрация 46 –.ръбес-
тата лента съвсем е изчезнала.

При четвъртата степен – илюстрация 47 – също 
и растителното изображение е изчезнало и може 
да се сметне, че опитът е достигнал до своя край 
и е неуспешен.

При петата степен – илюстрация 48 се вижда 
отново да се появява растителната картина.

При шестата степен – илюстрация 49 – отново 
е загатната ръбестата лента.

При седмата степен – илюстрация 50 – се виж-
да картина, която е подобна на първата степен, но 
е по-силно изразена.

Целият процес значи преминава през една кри-
тична средна точка и преди тази средна точка се 
вижда едно постоянно постепенно разграждане, а 
след преодоляване на кризата постепенно изграж-
дане. Растението следователно преминава през 
истинска метаморфоза.

Когато на това място си спомним ритмите на 
сътворението, виждаме процесът на описаното рит-
мизиране нареден сред фактите на сътворяването. 
Също и сътворението преминава през седморния 
ритъм и когато описаният по-горе опит е съобразен 
със седморния ритъм, това не е случайно; в течение 
на изминалите години се видя, че този седморен 
ритъм е един творчески ритъм. Продължи ли се по-
нататък след седмата степен, формообразуващата 
сила намалява интензивността си и чак при 14-та 
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Рис. 44: Арника в първа степен

Рис. 45: Арника – втора степен
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Рис. 46: Арника – трета ритмична степен

Рис. 47: Арника – четвърта ритмична степен
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Рис. 48: Арника – пета ритмична степен

Рис. 49: Арника – шеста ритмична степен
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Рис. 50: Арника – седма ритмична степен
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Рис. 51: Мандрагора – пресен сок

Рис. 52: Мандрагора – след ритмично третиране
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степен отново се достига една стабилна картина.
В тази връзка напомняме за опита с червените 

рози, където от чистото наблюдение се стигна до 
ритъма 3 пъти по 7 дни.

Този пра ритъм намираме навсякъде в природа-
та, отпечатан в нейните проявления. Да помислим 
за периодичната система, която представихме в 
главата «Музиката във веществото». Също и тук 
средата – четвъртата степен – е повратната точка 
на едно развитие, което при седмата степен довеж-
да до едно стабилно състояние.

Величествените 7 ритми на планетното разви-
тие на Земята се повтарят отново в по-малките 
ритми: 7 световни епохи, 7 коренни раси, 7 култур-
ни периоди и т.н. до 7 дни на седмицата. Също и 
седмицата е един развиващ се организъм, в който 
се оглеждат ритмите на сътворението.

Ще бъде истински грях спрямо духа, да се въве-
де някаква календарна реформа, в която космичес-
ките качества на дните на седмицата да трябва да 
изчезнат. Човек сам би могъл да стигне до убеждени-
ето, че дните на седмицата имат своите характерни 
свойства, също както и тоновете имат своите собст-
вени характеристики. Който наблюдава внимателно 
собствения си живот ще открие, че например сряда 
е ден за взимане на решения. Сигурно във всички 
световни събития ще се открие, че средната от седем 
степени винаги носи печата на дадени решения.

След казаното досега изглежда с право да се 
мисли, че при това обработване на растителните 
субстанции в седмостепенни ритми, същността на 
растението се издига на по-висока степен; същност-
та на растението в известна степен преминава през 
един пречистващ процес и в цикъла на развитието 
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достига една по-висока степен от тази, на която 
е било и която е основата на обработването. Това 
може да бъде принос за начините на лечение на 
Земята и когато при това се създават лечебни сред-
ства за различните човешки състояния, отнасящи 
се до здравето и различните заболявания, трябва да 
се припомни, че при тези процеси елементарните 
същества могат да постигнат своето избавление.

Отровните растения представляват особена 
категория всред растителните видове. Те често по-
казват една тъмна, потайна възходяща картина. Как 
се отразява при тях ритмическото обработване?

Следните илюстрации показват това:
Мандрагората (алрауна – вълшебен дух) е 

отровно растение, което расте по южните склоно-
ве около Средиземно море в Сицилия и Гърция. 
Пресният сок показва една възходяща картина, ко-
ято изглежда да отговаря на името на растението 
– илюстрация 51 – скалисто планинско настроение 
витае над картината.

След ритмическото третиране – илюстрация 52 
– се вижда как екстрактът от корените на алрауна 
показват напълно променен, просветлен характер. 
Получава се впечатлението, като че ли от тайнстве-
ните тъмни образи са се освободили просветлени 
форми. Всеки, който има художествен усет, ще въз-
кликне с удивление пред това преобразяване, осо-
бено когато разгледа картините обърнати обратно. 
– Терапевтичният ефект обаче се е покачил.

От изложеното е ясно, че описаният капиляр-
но-динамичен метод е един тест-метод за предп-
риятия, които държат на биологичните начини за 
съхранение на продуктите.
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XXII
БОЛЕСТИ И ТЕРАПИЯ

Задачата на книгата не е да даде рецепти за 
лекуване на различните болести. Такива произведе-
ния вече има достатъчно добри. С тези изложения 
се цели да се даде един вид представи, които да 
подбудят отделния лекар индивидуално да използва 
своите възможности. Въпреки това накратко ще се 
изложат някои примери относно духовно-научно 
изследвани болестни състояния и тяхната терапия, 
произтичаща от това изследване.132 

1. Заболявания на гръбначния стълб:

Известен навсякъде факт е, че след Втората 
световна война болестите на гръбначния стълб се 
увеличиха в заплашваща степен. При това се търсят 
най-различни пътища за преодоляването на това 
страдание. Доминиращо технизираният начин на 
днешното мислене, там където се отнася до кости 
и сухожилия винаги се стреми да разгледа цялото 
като механичен проблем и предимно работи с опера-
ции, гипсови легла и репозиция; при това, разбира 
се, също с масажи и гимнастически мускулни уп-
ражнения. Оказа се обаче, че само тогава се достига 
до корените на проблема, когато гръбначният стълб 
интимно се разгледа като функционално единство 
в общата организация на човека. Тук не е място да 

 132 Сравни Хуземан: Образът на човека като основа на ле-
чебното изкуство».
Wantschura/Spies: «Therapeutische und pharmakologisch-
pharmazeutische Erfahrungen»; Издател работно сдружение 
на антропософски лекари Щутгарт.
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се разглеждат съществуващите трудове от страна 
на хиропрактиката и ортопедията по отношение на 
тази тема, а да се хвърли светлина върху проблема 
от страна на духовно-научното изследване и с това 
да се допринесе за разбирането на терапията.133 

Д-р Карл Кьониг така описва гръбначния стълб 
в своите статии «Приноси за една чиста анатомия 
на човешкия костен скелет»134 , че ясно изпъква 
особеният му характер като средищен орган на ске-

Схема 53
Гръбначно-ребрена система в гръдния кош

(принципът на лемнискатата в гръбначния скелет)

лета. (Виж схема 53.) Доминиращата в прешлено-
ребрената система лемнискатна, примчеста форма 
се вижда като праобраз на човешкото скелетообра-
зуване. Физически тя се изгражда най-характерно 

 133 Д-р мед. Маргарете Хаушка-Ставенхаген: За терапия-
та на гръбначните увреждания»; Приноси за разширяване на 
лечебното изкуство въз основа на духовно-научните познания, 
година 8, брой 7/8 (1955).

 134 Карл Кьониг: «НАТУРА» том 5, година 1931/32.
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и определено в средата на гърдите, като се променя 
вариращо, изхождайки от тази среда в посока на 
двата полюса. Нагоре преобладават силите на леко-
тата, на плуващия ребрен принцип, надолу силите 
на тежестта, на кубичния прешленов принцип меж-
ду небесната лекота и земната тежест.

Гръбначният стълб е включен като ритмически 
уравняващо образувание между небесната лекота и 
земната тежест. Също и двойното S-образно изкри-
вяване, което се поражда едва чрез функцията на 
изправянето, което ще рече: на активното включва-
не на Аза, е картина за уравновесяването на двата 
силови полюса. Гръбначният стълб свързва трите, 
иначе разделени члена на скелета – именно главата, 
гръдния кош и крайниците. Както физическото тяло 
е обединяващият съд, в който действат жизненият 
принцип, душата и духовният човек, така гръбнач-
ният стълб обединява дух, душа и живот в техните 
проявления (сетивни образи), като главата е сетив-
ният образ на духа, крайниците са сетивният образ 
на действащата душа и областта на гръдния кош е 
сетивният образ на дишащия живот, всички обеди-
нени от гръбначния стълб в единна въздействаща 
като единство фигура. И тази фигура при това по 
съвсем особен начин обединява тези три принципа. 
На първо място в гръбначния стълб действа един 
етерен растящ принцип, който се изразява, както 
при растенията, в повторение на подобни по вид 
форми. Към това се присъединява един астрален 
образуващ принцип, който се проявява също както 
при животното, образувайки вътрешно пространст-
во (тук в образуването на тръбите), и в пространс-
твеното ориентиране и изживяването на принципа 
на полярностите. Цялото подлежи още на Азовата 
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организация, която издига нагоре образуваното в 
човека и от неравностойните елементи създава хар-
моничното функционално единство според универ-
сално космическите съотношения за мярка. Азът 
работи по този начин върху строежа на гръбначния 
стълб през всички равнища и накрая го изправя. От-
делните закономерности показват, че функцията на 
гръбначния стълб е една хармония между всички, 
действащи върху човешкия образ, сили. Неговата 
физическа форма е отпечатъкът на взаимно про-
никващите се ритми на всички съставни части на 
човешкото същество. Когато тези изграждащи идеи 
напуснат органа, той се разпада. Тези изграждащи 
идеи лежат във висшите членове на човешката същ-
ност и когато тялото на съзидателните сили (етерно-
то тяло) при изграждането не може да бъде повече 
посредникът за извършващата се в ритми синтеза 
на формообразуващите сили и вещества в тази об-
ласт, се стига до болестни изменения.

Творческият принцип винаги използва ритми-
чески процеси, когато трябва да даде форма на 
веществото. Това е така не само в художественото 
творчество, където човекът съзнателно използва 
творческите сили, но е така изобщо при всяко живо 
формообразуване. Изкуството тук отново разкрива 
само един тайнствен природен закон.

Формата на гръбначния стълб, за която става 
въпрос тук, е чудесен пример за взаимно-прониква-
щите се ритми при изграждането. В ембриологията 
се показва, че прешленът и хрущялният диск не 
произлизат от един пра сегмент, а че става едно из-
местване. Пораждащият се от средния зародишен 
пласт склеротом (скелетообразуващата част на 
прапрешлена) в средата си има фин отвор; тези 
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фини процепи са граничните очертания на образу-
ващия се по-късно там хрущялен прешлен. (Виж 
схема 54.)

 ïðàïðåøëåí

Цялата тъкан на тези склеротоми не отива в 
образуването на прешлените, а в сърцевината на 
прапрешлена, това означава в областта на онзи 
фин процеп остава млада тъкан. По-късно в тази 
област се пораждат и прешленовите дискове, ин-
тервертебралните хрущяли. Прешленът значи е 
интерсегментално образуване; когато се пожелае 
музикално да се изрази отношението между прап-
решлена и по-късния прешлен, това образуване 
би могло да се почувства като верига от секунди, 
като близкото съзвучие на два тона. При това при-
помняме, че Рудолф Щайнер изобщо характеризи-
ра музиката като навлизане на Азовата дейност в 
астралността, така да се каже, с половин степен, и 

çàùðèõîâàíîòî = ïîëîæåíèåòî íà ïî-êúñíèÿ ïðåøëåí 
â ñúîòíîøåíèå êúì ïðàïðåøëåíà

Схема 54
Генезис на гръбначния стълб

 à = ñêëåðîòîì
 b = ìèîòîì
 c =  äîðçàëíà
       õîðäà
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тази закономерност тук в действителност продъл-
жава да се развива във физическото, за да може да 
изгражда азово-музикално. Музиката при това се 
ползва в етерното тяло от звуковия етер. Ритмич-
ната смяна на диска и прешлените е един ритъм 
между сгъстяване и разреждане, сравним например 
с напречните свивания в меката тъкан на волевите 
мускули. Това ритмическо сгъстяване и разреждане 
е една от сигнатурите на звуковия етер. В областта 
на чистите звукови феномени във въздуха това се 
знае като лонгитудинални трептения, съответно в 
по-големи измерения като «зони на мълчанието». 
В химията това е видимо във феномена на Лизеган-
говите пръстени. След като областта на Chorda 
dorsalis със заобикалящата тъкан се преобразява в 
гръбначен стълб, астралното тяло, което е приело в 
себе си дейността на Аза, обхваща живата субстан-
ция чрез звуковия етер и в нея, чак до физическото 
тяло видимо отпечатва своите следи. Астралното 
тяло само по себе си клони към мумифициране и 
предизвиква в тази област спастични състояния 
и нежеланото изсъхване. Едва Азът го поставя в 
необходимите за човешкия организъм сменящи се 
съотношения спрямо етерното тяло.

Междупрешленовите дискове, интервертебрал-
ните хрущяли са заседнали на определено ниво на 
развитието остатъци от сърцевината на прапрешле-
на; те се състоят от пръстенообразни пластове от 
фазерни хрущяли и съединителна тъкан в средата 
с едно, подобно на желе ядро, към което са се при-
съединили избуяли остатъци от Chorda dorsalis. Те 
са фасулоподобни в гърлената и хълбочната част, 
сърцеобразни в гръдната част. Дисковете са най-
ниски и равни в гръдната част и във вратната и хъл-
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бочната част вентрално са съществено по-високи 
от дорзално. Дебелината на всички дискове взети 
заедно представлява малко повече от четвъртината 
на общата дължина на подвижния гръбначен стълб. 
В учебника по анатомия на Раубер-Копш се среща 
следната забележка: Окончателната дължина на 
гръбначния стълб при немците се достига с 23-та 
година, при французите и англичаните чак с 28-та 
и 30-та година. Този факт може да се разбере, са-
мо когато се допусне народностно-физиологичната 
гледна точка, че при народ, където душевно и телес-
но Азът е особено изразен, 21-та година, с получе-
ната самостоятелност на азовата организация, има 
силно подчертано въздействие и до физическото 
тяло. Азовата-организация със своите разграждащи 
сили по-рано приключва растежа на този особено 
подчинен на Аза орган.

Целият характер на гръбначния стълб може 
да стане още по-ясен, когато в него се види изпра-
веното в слънчева посока лунно изграждане. При 
това става ясен един закон, който Рудолф Щайнер 
се опитваше да обясни под различни форми. Нак-
ратко казано той може така да бъде изразен: Когато 
слънчевото и лунното искат да се свържат, мерку-
риевите сили свързват тези два свята. Животинс-
кият гръбначен стълб е фиксиран и разположен в 
лунната посока. Човешкият гръбначен стълб точно 
затова е човешки, понеже присъщият му слънчев 
Аз-принцип е вплетен в него чрез меркуриевите 
сили. Фигурата, която гръбначният стълб показва 
в изправено положение с двойното S-изкривяване 
може да се сравни с меркуриевия жезъл и е послед-
ният израз на течения, които по-силно присъстват 
в тялото на съзидателните сили (етерното тяло). 
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Меркуриевите сили започват действието си в об-
ластта на Везните (таза) и се стремят нагоре към 
областта на Телеца (врата). Горе се прибавя главата 
(черепът), като цвят на растението-скелет, което 
в областта на Меркурий разгръща своите листни 
органи, именно чисто растително плоско изграде-
ните ребра. Надолу се преминава в образуването на 
таза, едно пространство на водната лунна сфера, в 
което се развива ембриото; и тук Меркурий свързва 
лунното и слънчевото пространство, корен и цвят 
в човешкото съществуване.

Това повече художествено-картинно представя-
не на гръбначния стълб бе избрано, за да се покаже 
качествената страна на тази област и да се изгради 
една основа за разбирането на многото индивиду-
ални увреждания на гръбначния стълб, от която 
лекарят да почерпи импулси за лечението.

Значението на гръбначния стълб като причи-
на за всевъзможни заболявания (увреждания на 
дисковете, невралгии, артрити и артрози) вече се 
признава в някои медицински школи. В това отно-
шение има едно обяснение от Рудолф Щайнер, като 
отговор на един въпрос относно причината за бо-
лестта на Рейно (достигаща до гангрена). Той казва, 
че тя произхожда от деформации на вътрешните 
органи, които от своя страна могат да са били при-
чинени например от насилствено сядане, (когато 
на някой се издърпа стола в момента на сядането), 
което тежко е разтърсило гръбначния стълб и таза. 
Такива сътресения разхлабват изграждащите сили 
(етерните сили) в тази област така силно, че това 
може да доведе до различни нарушения в посока 
на умиране или изсъхване.

Дали такива увреждания могат да доведат до 
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пълната катастрофа на формата и до дезоргани-
зация, дали се пораждат първични възпалителни 
или дегенеративни изменения, дали се стига до 
втвърдявания и гривноподобни образувания това 
са второстепенни въпроси. При лечението ще се 
изисква едно основно лекарство, което да засили 
централната организация на гръбначния стълб и 
отново да го консолидира. От такива разсъждения 
през 1951 година се породи идеята за препаратите 
Дисци Disci-Präparate. Следващите години отново 
и отново насочваха към взаимовръзките на лечеб-
ните въздействия, така че се направи опит да се 
прозре значението на заболяванията на интервер-
тебралните хрущяли изобщо, както и техните раз-
лични въздействия върху обмяната на веществата 
и нервната система.135 

Препаратите Дисци като главна съставна част 
съдържат възлите на стъблото на бамбука редом 
със калай Stannum, мравчена отрова Formica, пол-
ски хвощ Equisetum и интервертебрални хрущяли 
от висше млекопитаещо животно.

Характерният жест на бамбука е силата на 
изправянето, която намира опорните си точки във 
възлите на стъблото. Когато се вземат с нужната 
сериозност импондерабилните (скритите невиди-
ми) качества на творчески организиращата сила, 
на която това растение дължи формата и вещес-
твото си, тогава човек ще трябва да си каже, че 
организационният принцип – доколкото правилно 
се преработва растението – трябва да се прояви в 

 135 ВАЛА-лекарствена лаборатория Еквелден: «За лечение-
то на заболяванията на гръбначния стълб с Дисци-препаратите», 
Обмяна на терапевтичен опит за лекари, брой 4 и 6.
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медикамента. Може да се очаква, че този принцип, 
повече или по-малко, се отпечатва във всички със-
тавки и вещества на растението и колкото повече 
се преминава към атомите и молекулите, – толкова 
по-слабо; и обратно – то се засилва, колкото по-ясно 
се подчертава органичната взаимовръзка.

В така наречения «Стокхолмски папирус» (13 
век преди Хр.), който се публикува от Лагеркрантц 
през 1913, се споменава едно вещество табазиос 
или табасид, в което може да се открие индийското 
«Табашир»; това е отделената в междинните възли 
на бамбука силициева киселина (Kieselsäurekonkre-
tion). В Индия този «Табашир» се е употребявал 
като лекарство от много стари времена. Неговите 
различни сортове образуват от 3 до 15 грама теж-
ки, закръглени или назъбени, подобни на захар 
парчета с бял цвят – «често подобни на прегоряла 
бяла костна маса или на слонова кост» – и когато 
те поемат влага, интензивно флуоресцират. Също 
и Теофраст разказва за «Произвеждащите камъни 
тръби на Индия». Тук сигнатурата на опората за 
силата на изправянето изпъква особено ясно.

Особена светлина за значението на стеблото и 
на стеблените възли се хвърля чрез изследванията 
на Георг Адамс136 ; той представя растението като 
растящо между физическото земно пространство 
и етерното слънчево пространство.

Физически растението е центрирано в неговите 
корени под почвата, а горе в областта на растящия 
филиз е една етерна област. Носеща се над точката 
на растежа, обгърната от лисната пъпка, се намира 

 136 George Adams – Olive Wicher: «The Plant between Sun 
and Earth», 1952.
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безкрайно далечната изворна точка на едно етерно 
пространство. Тя дарява младия филиз с жизнена 
сила и го довежда до изпълнено с живот разгръща-
не (сравни XIV глава: «Етерното пространство и 
растението»).

Също както физическите съставни части на 
тялото, така и това е съществено за израстващите 
и развиващи се сили на растението. Висшето расте-
ние – когато покълва – веднага разкрива полярност-
та между корен и филиз; всеки път когато се появи 
нов възел при растящото растение, той произхожда 
от лежащият по-долу възел и полярността между 
корен и филиз в известен смисъл се подновява. 
Пресечната точка на предходната лемниската при 
растежа става фокус на следващата лемниската, в 
чиято пресечна точка се появява следващият възел. 
(Виж схема 55.)

Дори израстването на истински корени от възела 
е често срещан феномен. Гьоте описва растежа наго-
ре като покачване на по-горна степен, при което по-
твърдите субстанции постепенно трябва да отстъпят 
на по-фините. Растението израства в ритмичната иг-
ра между полюса на мрака и полюса на светлината; 
като във всеки стадий то подготвя земна материя, 
която да стане възприемчива за светлината. За Гьоте 
органите на растението са разположени около един 
невидим жезъл (стълб). – Колко е вярно това! – Той 
говори за «определяща законите сила в средата». 
Това не е материален стълб, това е линията, която 
следва «звездата на живота» (фокусът на слънчево-
то пространство), когато той изтегля растителната 
форма от Земята. По нейното продължение лежат 
възлите, с техните потенциални сили на развитието. 
Това е «Меркуриевият жезъл». Старият символ озна-
чава лечебните сили на средата, където при растени-
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ето зелените листа в ритмическа последователност 
спиралообразно се издигат около стеблото.

От тази картина на възлите, които са повторения 
на първоначалната пресечна точка на лемнискатата 
между слънчевото пространство и земното простран-
ство, става ясно кои сили трябва да се намират в тях. 
Всеки възел, като издигащо се нагоре повторение на 
точката, където растението израства от почвата, има 
силата отново да възпроизведе едно цяло растение. 
Отношението към гръбначния стълб е дадено чрез 
това, че от гледната точка на етерността той може да 
се вземе като растително образуване, което разгръща 
цвета си в главата, а корените му се намират в таза, 
самият гръбначен стълб обаче е като стебло с гъсто 
лежащи един над друг възли. Всеки прешлен има в 
себе си потентността да стане цялостен гръбначен 
стълб, всеки прешлен е ново равновесие между си-
лите на светлината и на земната тежест.

В следната глава ще се види, че този начин на 
разглеждане също доведе до това, при прилагането 
на масаж в лечението на гръбначния стълб на всяка 
цена да се приложи принципът на лемнискатата и с 
това се постигнаха най-добрите резултати до сега.

Значи бамбуковият стеблен възел е този, който 
внася съживяващите и същевременно оформящите 
сили в областта на гръбначния стълб. Дисковете 
между прешлените се прибавят към препарата като 
един вид пътеводител. (Сравни главата за органо-
вите препарати.)

Въздействащият върху азовата организация ме-
тал общо взето тук е калай, който трябва да създаде 
равновесието между набъбване, оводняване и изсъх-
ване, пресоване. Препаратите освен това съдържат 
формика (мравчена отрова) и полски хвощ (еквизе-
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тум), които Рудолф Щайнер препоръчва почти при 
всички, водещи до деформации болести. Формика 
въвежда умиращото отново обратно в жизнения про-
цес, а еквизетум (хвощът) се предписва навсякъде, 
където се констатира, че физическата система става 
самостоятелна и не се овладява вече от организи-
ращите импулси на висшите човешки същности. 
Освен това, той поощрява отделянето на винаги 
свързаните с тези заболявания отлагания.

Интересното е, че препаратите Дисци въздейст-
ват на гръбначния стълб наистина на всички равни-
ща, като при тях един метал, заедно с един растите-
лен и един животински препарат се ритмизират до 
едно единство (сравни XX глава: «Нови пътища при 
произвеждането на лекарства»). Фактът на ритми-
зирането съответства на характера на гръбначния 
стълб като една ритмическа организация.

От това изложение се разбира как всички, при-
същи на цивилизацията елементи, които отслабват 
Аза в неговата творческа сила и изтъкват на преден 
план автоматизма на рефлексната система, накрая 
също и в тялото увреждат основата на Аза.

За лечението на тези съвременни болести неп-
ременно е необходимо да се въведе закономерност-
та на Азовата дейност във всичко, което започвайки 
от мисловния живот води през художествената до 
волево-двигателната дейност.

2. Малария:

Маларията е болест, която чрез редовността 
и периодичността, с които протича, представлява 
нещо, което може да ни доведе дълбоко в същ-
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ността на болестта изобщо. Болестите не са само 
случайно зло, което трябва да се премахне като 
нещо, което иначе няма друг смисъл; болестите в 
действителност са възпитатели на човека. Ако от 
историята на развитието на човешкия род не си 
създадем съвременни идеи, същността на болес-
тите ще остане скрита и хората ще се ограничат 
само до тяхното описване и повече или по-малко 
успешното им побеждаване. Вземе ли се за осно-
ва духовното познание на човека и света, става 
ясно как болестта е възпитател и коректор на 
човешките слабости. Излекуването на болестта 
не бива просто да се разбира така, като че ли се 
касае до премахването на нарушения или симпто-
ми, предизвикани чрез други болестопричинители 
(Noxen); за едно истинско излекуване следва лечеб-
ният процес да отговаря на дълбоките намерения 
на болестта. С всички сили трябва да се възвърне 
здравето на тялото, душата и духът обаче по същия 
начин трябва да спечелят познанието и укрепване-
то, които им са необходими.

Съзнанието на човека не се опира само върху 
сетивно-нервната система, а върху общността на 
функциите на органите.

Духът и душата, които човек си представя 
твърде мъгляво, са също така диференцирани как-
то физическото тяло. Духовно-душевните процеси 
имат своята опора във физиологичните процеси 
и опознаят ли се техните взаимни отношения с 
цялата им сложност – затова беше поставено ге-
ниалното начало от Рудолф Щайнер в неговото 
антропософско човекознание – тогава може да се 
говори съвсем конкретно за възпитание на човеш-
кия род чрез болестите. Всеки болестен процес в 
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тялото има своето – ако и още субтилно и малко 
изследвано – въздействие върху съзнанието, върху 
настроението и върху характера.137 

Маларията е болест, която в изключително 
дълбок смисъл може да бъде пример за това. Тя 
дълбоко засяга човешката организация. Понеже 
тя се разиграва в кръвта, трябва да се вземат под 
внимание отношенията на кръвните процеси към 
духовно-душевното.

Азовата същност на човека използва топлата 
червена кръв като инструмент за проява на само-
съзнанието. Съдържащите желязо червени кръв-
ни телца са, така да се каже, кристализационните 
точки, които трябва да са там, за да може Азът да 
действа във физическото тяло. Кръвта със своите 
елементи може да се разглежда като телесен израз 
на факта, че чрез тази кръв ние ставаме одушевен 
носител на нашето самосъзнание.

В лицето на маларията се проявява една сериоз-
на атака срещу този инструмент на самосъзнанието. 
Паразитът, който в болестния процес на нашата 
кръв намира почва за развитие, първо взривява 
червените кръвни телца отвътре и така разрушава 
инструмента на егоизма; така маларията духовно 
действа като подтискане на подчертано азовото съз-
нание. Последвалата в течение на болестта силна 
анемия се придружава с едно повече съноподобно 
мечтателно не активно душевно състояние. Болест-
та учи душата да не се изгуби напълно даже и тога-
ва, когато изглежда, че не се опира на нищо, когато 
тя търси телесната си опора. Че болестният процес 

 137 Р. Щайнер – Ита Вегман: «Основи за разширяване на 
лечебното изкуство».
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увлича и жизнените процеси в това страдание, се 
разбира от само себе си при тази борба в кръвта. 
Така вътрешният дълбок смисъл на маларията е 
корекцията на един прекалено голям егоцентризъм; 
характерът на Аза е това, което предразполага чо-
века към маларията.

Паразитът напада най-индивидуалното, кръв-
та, което също и в своя химично-биологичен състав 
представлява най-индивидуалното в човека. При за-
болелия от малария човек чрез болестта се отслабва 
телесната опора на неговото самосъзнание и прека-
лено силното самочувствие, сблъскващо се нався-
къде с празнотата, се довежда до абсурд. Че такава 
болест се появява епидемично, доказва, че големи 
маси от човешки души – отначало несъзнателно за 
тях – са доведени от съдбата до такава корекция. 
Хората от Ориента също говорят за това, че да се 
прекара една такава болест е карма, съдба.

Видът на лекуването трябва да бъде такъв, че 
да може да се изпълни дълбокият смисъл на бо-
лестта. Тук ще бъде загатнат един такъв лечебен 
процес, който се поражда от духовната наука – но 
чрез своята духовна страна също е присъщ на из-
точния мироглед.

От 1880 се знае, че маларията е болест, чието 
появяване протича паралелно с жизнените фази на 
паразити, които се пренасят в червената човешка 
кръв чрез определен вид комари, москити, които 
принадлежат към вида Anopheles. Развитието на ма-
ларийните зародиши общо взето така се проявява, 
че ранните стадии представляват малки колелца от 
протоплазма, които проникват в червените кръвни 
телца и там различно бързо израстват. Те разруша-
ват хемоглобина и образуват от това кафяво-черен 
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пигмент, който складират във вътрешността си. 
След известно време се разпадат в спори, които 
разрушавайки кръвните телца се разпръскват 
навън. Така те проникват в други кръвни телца, 
където същото развитие започва отначало и при 
известни обстоятелства дълги години могат да се 
размножават безполово. Редом с това, протича и 
едно развитие от полово диференцирани форми, 
чиято копулация се извършва в Anopheles. Познато 
е, че според трайността на развитието се различава 
една Тертиана-треска, чийто паразит (Plasmodium 
vivax) се развива за 48 часа, така че всеки трети ден 
има един пристъп на треска. Квартана-треска, която 
е по-рядко срещана, се причинява от Plasmodium 
malariae, който се развива за 72 часа, като всеки 
четвърти ден се предизвиква един пристъп. Две ге-
нерации така могат да се кръстосат, че се получават 
и други ритми на пристъпите. Паразитът на тежката 
форма на малария-тропика според Кох има едно 
тертиерно време на развитието от 48 часа, някои 
италиански изследователи приемат два подвида, 
които предизвикват едно всекидневно протичане. 
Малария-тропика клинично е безкрайно разнооб-
разна в нейните форми, с най-тежки придружаващи 
явления и нередовни пристъпи, често с постоянна 
температура. Прибави ли се към жизнените фази 
на паразитите клиничната картина на един, така да 
се каже, класически малариев пристъп, се допълва 
разбирането за цялата значимост на процеса, чак 
до душевно-духовните последствия. Известно е, че 
не присъствието на паразитите в кръвта предизвик-
ват треската, защото те са там също и по време на 
спокойните паузи между два пристъпа, а че това е 
реакция, отговаряща на взривяването на кръвните 
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телца и изливането на спорите навън, което действа 
като внезапно отравяне на кръвта. Това хвърля ясна 
светлина относно същността на температурата – ка-
то усилие на Аза да може да запази устойчивостта 
си, когато му измъкват почвата из под краката.

Още преди пристъпа, това ще рече по времето 
когато паразитът се развива, са налице умора, 
гадене, като при започваща морска болест, също 
главоболие и болки в крайниците като ранни сим-
птоми, които показват, че се извършва борба за за-
пазването на будното азово съзнание. Протягането, 
прозяването и разтягането преди пристъпа са знаци 
на отцепващото се съзнание. Обикновено това отде-
ляне на съзнанието се последва от сън; понеже тук 
духовната човешка същност насила се изгонва от 
нейната органична опора, следва едно невероятно, 
започващо като пристъп усилие, тя да се задържи. 
На човек му става студено, като това усещане се 
усилва до треперене и трае от един до два часа, до-
като в това време температурата се покачва до 40, 
41 градуса и повече.

При това трябва да се отбележи: В човека, особе-
но в кръвта няма само топлинни процеси, чрез които 
ние можем да бъдем носител на Аза, но и навсякъде 
има диференцирани светлинни процеси, които създа-
ват физическата основа за изживяването на душата 
(сравни главата: «Сигнатурата на въглерода»).

Как взаимно са свързани душевните усещания 
и светлината може да си представи всеки човек, 
когато се потопи в абсолютен мрак, където всичко 
душевно умира. Това изпълване на прозрачните 
кръвни телца с черния пигмент на паразитите е 
картина за премахването на душевната основа. По-
добни процеси се срещат и при други тежки забо-
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лявания (увреждания на надбъбречните жлези).
Когато започне треската, същевременно и 

пигментирането достига връхната си точка. С кон-
вулсивни усилия духът и душата се опитват да про-
никнат отделните части от физическия организъм, 
които при живо тяло им се изплъзват. Това винаги 
е дълбокото значение на треската, дали се касае за 
сепсис, за пневмония или малария.

Температурата се задържа от два до пет часа; 
това е фазата на борбата срещу силите, които при-
нуждават пациента да загуби първоначално като 
цяло, после в органите активността и будността. 
След това температурата спада и следва избиване 
на пот. Жизнените сили се раздвижват, организмът 
прави всички усилия да изключи отровата, преди 
да е проникнала в нови кръвни телца. Далакът и 
костният мозък абсорбират паразити и ги заключват 
в грамадни клетки (макрофаги). Далакът се надува 
като гъба, която иска да изчисти кръвната маса. Той 
е като пазач на портата, който не дава да се влиза 
вътре. Но умножаващият се паразит се промъква 
навсякъде.

С изпотяването всички други симптоми (пов-
дигане, повръщане, главоболие) обикновено отшу-
мяват и средно след осем до дванадесет часа прис-
тъпът е преодолян. Пациентът се чувства уморен 
и разбит, но относително добре. Следва паузата, 
която според вида може да трае от един до три дни, 
пристъпът се повтаря, ако междувременно не е за-
почната съответната терапия. Познати са случаи, 
когато болните сами се излекуват, най-често обаче 
се развива хронична малария с всички неприятни 
последствия като анемия, сивожълто оцветяване, 
апатия, недохранване и др.
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За да обосновем терапията ще обобщим нак-
ратко най-същественото:

Органично-живата взаимовръзка в червената 
кръв насилствено се разрушава; следва невероят-
но разграждане на кръвните телца, появява се пиг-
ментиране, това значи: На Азовата същност и на 
душевната същност се ограбват части от тяхната 
физическа опора – всичко друго е второстепенно.

Специфичният медикамент срещу маларията 
досега беше хининът. И силно разреден той убива 
паразитите; той се оказа особено подходящ срещу 
роящите се паразити. От тук беше направено заклю-
чението, че той трябва да се дава в достатъчно коли-
чество и достатъчно дълго, за да може излекуването 
да е сигурно. Но хининът има и контра-индикации, 
които много ограничават употребата му, например 
редица вътрешни заболявания на сърце, бели дробо-
ве или стомах. Срещат се също и хининови натравя-
ния, познати като черноводна треска. Името є идва 
от това, че в урината прониква кръв. Също при бре-
менност хининът не може да се предписва, защото 
предизвиква родилни пристъпи. Големи дози хинин 
убиват паразитите, но поради страничните действия 
настъпват много неприятни състояния. При дълга 
употреба той действа парализиращо, като и всички 
останали жизнени функции биват отслабени. Става 
ясно, че трябва да се намерят други лечебни средст-
ва, според други тълкувания на болестта. Не става 
въпрос преди всичко да се умъртвят паразитите, а 
предимно да им се противодейства ефективно, така 
че да се помогне на собствените жизнени процеси, за 
да може отвътре да се запази целостта на кръвта.

Преди всичко друго, в кръвта се намират топ-
линни и светлинни процеси – и както видяхме 
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– те са основата на духовно-душевната човешка 
същност. Две неща при всички случаи са лечебни 
при маларията, те се налагат като резултат от спо-
менатите в началото изследвания на същността на 
човека. Едното е меден сулфат в хомеопатично раз-
реждане, другото е евкалиптов препарат.138 

Да си припомним още веднъж болничната 
картина и ще можем да установим, че е нужно не-
що за да се действа срещу разпадането на кръвта, 
срещу разграждането на белтъчните съединения, 
които в човека представляват едно живо единство. 
Нужно е нещо, което съдържа силите на синтезата 
в органичността, което същевременно дирижира 
жизнените процеси навън, така че да се изхвърлят 
отровите. Нужно е нещо очистващо, което от своя 
страна поощрява светлинните процеси, за да се 
действа срещу чернотата. Всичко това се намира 
в двете споменати субстанции. Потенцираната мед 
действа в кръвта, в областта на кръвообразуването 
и лимфообразуването, значи най-вътрешната вещес-
твообмяна; особено серните компоненти на медта 
дават на лекарството синтезиращите сили.139 

Сярата играе посредническа роля в телесния 
белтък. Чрез нейните фини затоплящи сили тя подър-
жа химичните белтъчни компоненти; тя има онази 
центрофугална тенденция, която е желателна при 
лечението на маларията. Да изобразим това с една 
картина. Както самата сяра се изхвърля навън от 
Земята в области с вулканична дейност, така както 
във фино разпределена форма я означават като сярно 

 138 ВАЛА-лекарствена лаборатория Еквелден: «Списък на 
лекарствата за лекари»: Eucalyptus comp.

 139 Р. Хаушка: «Учение за субстанциите» стр.194 – сяра, 
стр. 212 – мед.
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цвете, така и като лекарство в подходящо разрежда-
не тя изтиква силите към периферията, подобно на 
разцъфтяващо цвете. Свързана с медта, тя разгръща 
своето действие точно там, където вилнее болестта, 
в най-вътрешната веществообмяна, в кръвта.

Евкалиптът от друга страна е познат като лекар-
ство при температура. Той намира приложение като 
външно и вътрешно средство при всички видове 
катарални заболявания на дихателните пътища, кое-
то е разбираемо, когато се има предвид характерът 
на дървото. Евкалиптовото дърво е особено харак-
терно. То расте в блатните низини на тропиците, 
а също и около Средиземно море и то така бързо, 
че блатата, така да се каже, се изсмукват от него 
до изсъхване. Затова то често се засажда в блатни 
области, за да предизвика тяхното изсушаване. При 
изключителна виталност се развива един маслено 
етеричен процес, който насища цялото дърво със 
силен аромат. Така то застава в изпълнените с отро-
ви блатни области и прочиства атмосферата.

По-рано се считаше, че пиенето на застояла 
блатна вода и вдишването на изпаренията от такава 
почва са причина за треската и това даже довежда 
до името «мал ариа» (лошо място). Това «мал ариа» 
се прочиства чрез евкалиптовото дърво.

Прилагането на препарат от двете съставки ме-
ден сулфат и евкалипт като подкожна инжекция, 
в безброй случаи показа, че температурата спада, 
че подуването на далака и на черния дроб спада и 
плазмодиите постепенно изчезват.

Едно такова лекуване отговаря на споменатото 
условие, да може да се изпълни дълбокият смисъл 
на болестта. Болният изцяло бива конфронтиран 
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със същността на маларията, а медикаментите 
само му оказват помощ при тази конфронтация. 
Настъпи ли лечението, то духът и душата напълно 
стават притежатели на спечелените сили, поради 
преодоляването на болестта. В много от болнични-
те случаи, които са преодолени чрез вътрешната 
сила, ще може да се забележи, че пациентът след 
това е като че ли един друг човек.

При едно такова разбиране на болестите човек 
трябва да се въздържи от морални преценки, макар 
че моралността разбира се трябва да се разглежда 
като качество на света, приведено в действие чрез 
човешкия дух.

3. Торфът като лечебно средство

Когато през есента падат листата и растител-
ната природа връща обратно на Земята нейните 
субстанции, тогава започва големият храносми-
лателен процес на тези растителни отпадъци и 
се поражда хумус за една нова вегетация. Но има 
някои места на Земята – това е обусловено географ-
ски и геологично – където този храносмилателен 
процес на растителните отпадъци не се извършва 
както обикновено; в такива области Земята, така 
да се каже, има храносмилателни оплаквания. 
Растителните отпадъци не се смилат, а се муми-
фицират; те – нека да останем при картинното 
изразяване – остават да лежат в стомаха на Земя-
та. Това е един факт, който се установява от една 
духовно-научно ориентирана география. Такива 
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места са мочурищата, тресавищата.
Известно е, че високите тресавища нарастват; 

умрелите и мумифицирани растителни остатъци об-
разуват гъбоподобна сплав, през която постоянно 
преминава и се изкачва до повърхността подземна 
вода. Върху тази влажна повърхност през следва-
щата година израства нов растителен слой, който 
отново умира през следващата есен и бива мумифи-
циран. Така в течение на десетилетия и столетия 
се образува високото тресавище, достигащо често 
до значителна височина – оттам и името «високо 
тресавище».

Този процес на торфеното тресавищно образу-
ване е свързан с последици, които са неизвестни 
на нашата днешна наука. Тук в тази книга отново 
се посочва, че грижата за природата е задължение 
на онези същества, които ние нарекохме елемен-
тарни същества (духове). Те имат за задача – пър-
воначално замествайки хората – да ръководят 
сътворението140 , както то се намира в сегашното 
му състояние, и да помагат за неговото развитие 
дотогава, докато човекът сам творчески може да 
се включи в живота на природата. Нормално тези 
природни същества през есента – при умирането 
на растителния живот – имат почивка, освобож-
дават се от тяхната работа; в образуването обаче 
на торфа те остават обвързани към мумифицира-
ните образувания. Поради това в течение на де-
сетилетията и столетията те стават зли, оттам и 
тайнственото настроение, витаещо над високите 
тресавища. Рудолф Щайнер посочи, че спасението 

 140 Самите те се ръководят от духовните същества на вис-
шите йерархии – ангели, архангели и др., бел. пр..
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на тези елементарни същества е една задача, която 
човекът днес вече постепенно може да поеме.

Растителната основа на едно тресавище се 
определя предимно от едно растение – Eryphorum 
vaginatus. Тази трева в листното є влагалище има 
нишковидна, влакнеста структура, която особено 
ясно се вижда в полугнилото торфено състояние. 
Тези торфени влакна, така както се намират в тре-
савището, са чупливи и след изсушаване са гра-
пави и са готови да се разпаднат на прах. Рудолф 
Щайнер насочи вниманието към това, че чрез био-
логично обработване тези влакна отново могат да 
се събудят за живот и от тях може да се произведе 
къдрава здрава и годна за изтегляне нишка. С това 
би станало възможно да се освободят обвързаните 
елементарни същества и те тогава от благодарност 
към човека ще го пазят от това, което предстои в 
близко бъдеще, именно, че атмосферата така ще 
бъде изпълнена с електричество, магнитни полета, 
самолети и още по-лоши неща, че животът на чове-
ка на Земята ще се превърне в мъчение. Облекла 
от торфни влакна обаче биха могли да предпазват 
хората от тези атмосферни влияния.141 

В процеса на заниманията на автора с този 
проблем и при практическото обработване на 
тресавищните субстанции за описаните цели, се 
появиха съответно и течности, чието терапевтич-
но приложение просто се наложи. Още преди де-
сетилетия такива органични субстанции в стадий 
на образуване на торф бяха прилагани за лекуване 
на парадонтозата и в по-ново време чрез общата 
работа с Доктор Йензен-Хилрингхаус се въведоха 

 141 От разговори на Рудолф Щайнер с Д-р Ита Вегман.
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в терапията на модерните болести.142 

Изходен момент за развитието на този препа-
рат от субстанциите на едно високо тресавище беше 
появата на постоянно засилващата се чувствител-
ност към атмосферните явления. При определен 
климат винаги е имало чувствителност към вре-
мето, но метеорологичните и климатологичните 
явления в последните години са подложени на 
силни промени. Чувствителността на хората към 
болестни процеси съществено се е покачила. Сери-
озни изследователи вярват, че съществува връзка 
между тези промени и засилването на радиоактив-
ността, която е предизвиквана от експлозиите при 
изпробването на атомни бомби. Несъмнено днес 
има голямо количество практически опитности, 
които потвърждават този факт, при това ясно се 
вижда, че определянето на така наречената грани-
ца на опасността досега беше доста произволно 
и под натиска на фактите непрекъснато трябваше 
да се редуцира надолу. Картината на днешните 
метеорологични условия е характерна със своята 
аритмичност, която се проявява и в изместването 
на годишните времена. Смяната на времето става 
бурно и се извършва с крайни отклонения. Про-
мените на въздушното налягане често имат силна 
и бързо сменяща се амплитуда. При повечето хора 
към типичните оплаквания поради смяната на вре-
мето се прибавят нови, различни от познатите до 
сега и те не могат повече да се овладеят с обичай-
ната терапия. Новите симптоми се проявяват преди 
всичко със сърбеж на крайниците, обща нервност, 

 142 Д-р мед. Йенсен-Хилрингхаус; «Доклад за въздействи-
ето на препарата Solum uliginosum comp.» юли 1960.
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чувствителност, нарушение на съня, сърдечни оп-
лаквания и мигреноподобно главоболие. При това 
в определено време тези оплаквания се появяват 
особено силно и масивно. Беше установено, че това 
най-често се случва, когато радиоактивни течения 
прекосяват съответното земно пространство.

Във връзка с предразположеността се стигна 
до констатацията, че при хората, които страдат от 
различен вид сърдечни увреждания, през тези пери-
оди се появяват силни сърдечни оплаквания.

Човек получава впечатлението, че тук се касае 
за израждане, което се домогва до аритмизиране 
и дисхармонизиране. Както обвивките на земния 
организъм, така също и тези на човека са увредени 
в тяхното естествено равновесие и взаимна обусло-
веност. Изглежда, че от тези метеорологични въз-
действия най-много страда етерната организация. 
В тази взаимовръзка e и намаляването на естест-
вената съпротивителна сила, която преди всичко 
се базира на точно определеното хармонично вза-
имодействие; поради преобладаването на силите, 
свързани с радиоактивността, тя чувствително се 
разрушава. Интересно е, че тези факти бяха предс-
казани преди около 40 години от Рудолф Щайнер, 
когато той говори, че такива разрушителни влияния 
ще се изсипят върху хората по непоносим начин 
поради разрушаването на атмосферата. Оттам бе-
ше правилен опитът да се възстанови изгубената 
хармония чрез растителните субстанции извлечени 
от торфа.

Взетите от една определена дълбочина на 
тресавището материали и приготвените от тях 
екстракти бяха – както се описва в XX глава 
«Нови пътища при производството на лекарства-

23. Учение за лекарствените...
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та» – преработени в инжекционни препарати чрез 
ритмическо обработване, но също и като мехлеми, 
течни масла и прибавки за баня. Да дадем думата 
на госпожа доктор Йенсен-Хилрингхаус: «Всич-
ки пациенти свидетелстват, че медикаментът за 
премахване на сърбежа, действа и за подобряване 
на съня и премахва непосредствените сърдечни 
оплаквания. Появява се чувството на обгръщаща 
предпазна обвивка и конкретното чувство за едно 
биологично и душевно хармонизиране.»

«В течение на моите опити се установи още 
една област на приложение, при все по-често 
появяващите се днес увреждания на дисковете, 
намиращи се между прешлените на гръбначния 
стълб. При такова разглеждане като досега и тук 
се налага заключението, че омекването на диско-
вете и почти епидемичното увеличаване на тези 
оплаквания е във връзка с феномена на проявя-
ващите се, поради увеличената радиоактивност, 
увреждания, като особено бие на очи, че всички 
тези пациенти при определено климатично време 
имат много по-силни оплаквания. В моите заклю-
чения бях подкрепен от един труд на професор д-р 
Стефан Йелинек «Еластични субстанции и атомни 
излъчвания» («Медицински свят» брой 13, март 
1960), който експериментално показва взаимната 
връзка на омекването на еластичните фибри след 
рентгеново облъчване с радий.»

«Като трета област на приложение се оказа бор-
бата с болките при тумори, особено при метастаз-
ни болки. Тук за сега са достатъчни сведенията от 
страна на пациентите. Според опита от практиката, 
точно тази област на приложение ми изглежда от 
особено голямо значение, понеже съвсем катего-
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рично имаше сведения за решително намаляване 
на болките при тежки случаи.»

Поредица от други лекари потвърди тези фак-
ти.143 

XXIII
ХИГИЕННИЯТ ИМПУЛС НА СРЕДНА ЕВРОПА

Когато Хипократ затвори храмовите порти в Куес 
и започна да лекува със субстанции, положи с това 
основата на днешната медицина. Човешкото разви-
тие обаче не стои на едно място – и както някога 
трябваше да слезе от духовните висини в света на 
материалните вещества, така и в бъдеще отново ще 
намери пътя към духа. Лечението чрез субстанции 
е подходящо за нашето съвремие. Ще дойде време, 
когато медикаментите постепенно ще бъдат смене-
ни чрез една терапия, която ще има своите корени 
в душевността и духа на отделния индивид.

Когато човек погледне на запад, получава впе-
чатлението, че там интересите повече са ориентира-
ни към физически-материалното. На изток напротив 
– и с това се има предвид изтока на старите култури 
– на преден план изпъква повече душевно-духовно-
то, като се пренебрегва физически-земното. Като се 
има предвид това, се разбира изискването на Рудолф 
Щайнер за един хигиеничен импулс на средата.

Също и културата е тричленна и здравото яд-
ро в нея трябва да се търси в изграждането на една 

 143 ВАЛА-лекарствена лаборатория Еквелден: Сведения за 
прилагането на препарата  Solum uliginosum comp.» Терапевтич-
на обмяна на опит за лекари, брой 8.
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стабилна среда, която е в състояние ритмически 
да уравновеси противоположностите, които сами 
по себе си са необходими и правилни, и да развие 
едно познание, което разбира действието на духа 
в материята. Необходима е такава духовна наука, 
която обхваща лекуващите културния живот си-
ли точно така, както нашата ритмична система, 
която представлява лечебната среда между гла-
вата (нервно-сетивната система) и обмяната на 
веществата. Така в Средна Европа ще трябва да се 
развият дисциплини, които да имат всеобхватен 
терапевтичен характер. Към това принадлежи не 
само една духовно-научно ориентирана медицина 
в тесен смисъл, но също и далеч простиращи се 
области, като биологично-динамично селско сто-
панство, съответстващо на времето лекуване чрез 
храненето, лечебна педагогика, художествена те-
рапия и не на последно място социална хигиена. 
Първите крачки за това днес вече са направени, 
затова следните изложения ще се опитат да дадат 
кратка информация.

1. Хранене и лечение

В «Учение за храненето» се представя едно 
нормално здравословно хранене и се прави опит 
да се събуди разбирането за процесите на хранене-
то144 . Затова в тази глава ще дам съвсем накратко 
някои указания. 

 144 Р. Хаушка: «Учение за храненето», 266 страници с 67 
илюстрации. В послесловието: Д-р мед. Маргарита Хаушка: 
«Практически указания за диета на здрави и болни.» издателст-
во Виторио Клостерманн, Франкфурт/Майн.
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Дадените в книгата указания за диети за болни 
и здрави, за храненето в детството и в младежките 
години, относно диетата при болести като треска, 
ревматизъм, туберкулоза, рак, екзема, склероза и 
старост, са основоположни. В много случаи болес-
тите се пораждат поради неправилно хранене, зато-
ва дадените там основни насоки би било добре да се 
вземат под внимание. Създаването на здравословни 
храни в селското стопанство принадлежи към най-
важните фактори за едно здравословно хранене. 
За съжаление чрез торенето и чрез пръскането с 
отрови срещу паразити, нашето хранене днес вече 
е дълбоко увредено в основите си и понеже анга-
жираната в изкарване на прехраната домакиня не 
отделя достатъчно време грижливо да готви, се 
купува консервирана храна, която все повече се 
употребява.145 

Още в главата «Форми на приложение на ле-
карствата» говорихме за това как лекарствата се 
различават от хранителните средства: лекарството 
би трябвало да избегне необходимото за храната 
храносмилане и да попадне директно в кръвта. До-
толкова съществува отношение между храненето 
и лечението, доколкото лекарството се затруднява 
в неговото действие от един физически организъм, 
станал прекалено сгъстен и непроходим поради неп-
равилно хранене. Поради това всички диети и посте-
нето, които предизвикват очистване на организма, 
имат голямо значение. Става въпрос за пречиства-
не на обмяната на веществата и подготвянето є за 

 145 «Социална хигиена» информационни брошури и съвети 
за запазване на здравето в личния и социален живот. Издадени 
от Сдружение за подкрепа на разширена лечебна дейност. Брой 
8 «Здравословно хранене».
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оздравяването, едва тогава съответните лекарства 
могат да действат по правилен начин.

Разбираемо е, че такова лечение чрез пост и 
диети трябва да се провежда под лекарски контрол. 
Не бива да се прекалява в тази насока – особено 
когато се касае за отслабване.

Също трябва да се помисли, че такива пе-
риоди на лечение чрез диети и пост трябва да 
траят само определено време и след това трябва 
да се възстанови разумно нормално хранене. 
Такива диети най-често представляват едност-
ранно хранене за известно време. Човек общо 
взето не може дълго време да понася само една и 
съща храна. Стомахът се противи да приеме все 
същата храна и ограничава възприемането є до 
най-необходимото. Така е например при диетата 
с млечните хлебчета, при която остарели кифли 
могат да се консумират без ограничение, но от 
количеството се възприема съвсем малко. По 
този начин не настъпват явления на гладуване, 
напротив пациентът се чувства нахранен.

По подобен начин може да се оцени «зърнената 
диета» на Ошава. Чрез всички тези диети се осуетя-
ва прекомерното приемане на храна и се възбуждат 
известни едностранни процеси.

Разбира се, такива мерки могат да се провеж-
дат само със съгласието и волята на пациента и успе-
хът зависи от това, дали през това време пациентът 
свиква да изпитва удоволствие от умереното здра-
вословно нормално хранене. В така освободеното 
от отлагания тяло могат благотворно да действат 
лекарства срещу остри и хронични заболявания 
– като всички те не са предизвикани само от обмя-
ната на веществата.
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2. Един подходящ за съвременната епоха масаж
като съществен лечебен фактор

Духовно-научната медицина, в чието заражда-
не стоят д-р Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман, 
съдържа нови, оплождащи идеи за всички облас-
ти на медицината. Духовно-научната картина за 
човека, която Рудолф Щайнер показа общо и в 
детайли, дава не само нови гледни точки на лека-
ря за неговото терапевтично мислене, но изисква 
и преобразуване на всички лечителски професии, 
например масажът. Преподаваният метод в учили-
щето за художествена терапия и масаж в Бад Бол 
«Ритмически масаж по д-р Ита Вегман», работи 
при пълно съобразяване с цялостния човек, това 
ще рече с взаимоотношенията между описаните с 
подробности от Рудолф Щайнер негови човешки 
същности.

Още Хипократ говореше за свързване и разпус-
кане в областта на масажа. Неговите прости прави-
ла гласят:

Силно разтриване свързва,
леко разтриване отпуска;
дълготрайно разтриване води до разнасяне
(изчезване, намаляване);
умерено разтриване допринася за растеж

Свързването на тялото с душата и освобожда-
ването є от прекалено силната връзка с него, – за 
което става въпрос при всяка терапия – беше още 
едно, разбиращо се от само себе си понятие за 
старите култури. Хипократ застъпва тезата, че ня-
ма по-добро средство да се помогне на душата да 



360 361

се чувства добре в тялото от гимнастика и масажа, 
т.е. активното и пасивното движение. Това, което 
са знаели и гърците, от остатъците на тяхната 
мистерийна традиция, днес можем да обосновем 
духовно-научно.

Душата – по-точно казано астралното тяло 
– навлиза в човека чрез дишането. Нагоре то се 
изплъзва от процесите на обмяната и служи за 
разгръщане на съзнанието на основата на нерв-
но-сетивната система. Надолу то импулсиращо 
се потапя във водния организъм и овладява об-
мяната и процесите на движението. По-средата 
лежат всички ритмични процеси, които трябва да 
се разбират като метаморфози на дишането. Те 
навсякъде създават равновесието, изравняването 
между количеството разграждащи нервни процеси 
и изграждащата веществообмяна. Това равнове-
сие е нашето здраве; Всички болестни процеси са 
нарушения на това равновесие, а всички лечебни 
процеси лежат скрити в тайните на дихателната 
дейност. Ритмическата система, сумата от диха-
телните процеси, които метаморфозират нагоре 
в посока на нервно-сетивната система и надолу в 
посока към веществообменната система, поради 
това се вземат като прототип за оздравяването. 
Човекът трябва да бъде разгърнат от средата в две-
те посоки и да бъде разбран, ако оздравяващите 
процеси би трябвало да се подкрепят чрез масажа 
– свързване и разпускане.

Когато запада Хипократовото познание и на 
преден план изпъква християнството, грижите за 
тялото отстъпиха на съвсем заден план; едва в по-
новите времена в Швеция се появи една личност, 
Пер Хенрик Линг, който отново предаде световна 
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известност на масажа и гимнастиката.
В неговия институт в Стокхолм се обучаваха 

всички националности. Редом с неговата работа ка-
то специалист – между другото, той не беше лекар, 
а теолог, офицер, пътешественик, учител по фехтов-
ка в университета, лектор по скандинавска митоло-
гия и едва тогава основател на своя институт, той 
беше един вид натурфилософ. Той си представяше 
явленията на живота, изтъкани от три компонента: 
механичен, химичен и динамичен. Човек почти се 
изкушава в това да види леко напомняне за реал-
ността на едно физическо, етерно и астрално тяло, 
чието взаимно действие предизвиква проявите на 
живота при високо организираните същества.

Като развитие на този метод в средата на мина-
лото столетие в Амстердам работи д-р Метцгер и 
главно от него произлиза познатият до днес «швед-
ски масаж».

Д-р Ита Вегман, сама изучила шведския масаж, 
при работата є в тази област според духовно-науч-
ните принципи се обърна към него и го разви по-
нататък. Всичко, което е било прибавено към него 
като наподобяване на механични процеси, е било 
изключено от нея и се прилагат само такива дви-
жения, които стоят във връзка с живите елементи 
– топлина, въздух и т.н., понеже тези елементи в 
стар Аристотелев смисъл са носители на силите на 
висшите човешки същности. Чрез топлината може 
да се изяви Азът, чрез въздуха – астралното тяло, 
чрез водата – етерното тяло. Целта на масажа, взет 
като цяло, е: да доведе висшите човешки същности 
или до по-силно свързване и участие в процесите 
на физическото тяло, или отново да ги освободи, 
когато те са се свързали прекалено дълбоко с него. 
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Това е свързването и разпускането, което е имал 
предвид Хипократ.

Така «ритмическият масаж» прави връзка с пра-
феномените в тази област и съгражда един метод, 
чрез който този начин на лечение се изплъзва от 
технизирането. Чрез него се вижда, че също и при 
лечението на тялото имаме нещо общо с един жив, 
одушевен и одухотворен човек.146  Без дейността на 
висшите човешки същности тялото би било само 
един труп. Живот, душа и дух обхващат тялото от-
вътре и определят закономерностите. Същите тези 
закономерности трябва да са определящи за разви-
тието на един подходящ за човека масаж.

3. Художествената терапия

Още Гьоте със своите понятия за сетивно-мо-
ралното въздействие на цветовете направи своя 
пробив в областта на цветовата терапия. Който 
някога сам почувства как «червеният цвят» идва 
насреща му и го атакува и как «синьото» отвежда 
в далечината, и изпълва душата с копнеж, той няма 
да се чуди, че прилагането на тези сетивно-морал-
ни сили в терапията могат да представляват ценна 
помощ.

Опитите на автора в клинично-терапевтичния 
институт в Арлесхайм показаха още в тридесетте 
години как наблюдението на едно червено прос-
транство предизвиква физиологични процеси, 
различни от процесите при наблюдението на едно 

 146 Д-р мед. Маргарита Хаушка: «Същността на масажа», 
Приноси за едно разширяване на лечебното изкуство въз основа 
на духовно-научното познание, година 2, брой 9/10 (1949).
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синьо петно и можа да се покаже, че това намира 
своя израз например в покачването на кръвната 
захар. Освен това беше възможно да се покаже, 
че кръвната захар варира още по-силно при смя-
ната от червено към синьо и обратното от синьо 
към червено.

Оттам става ясно, че един вид цветова диета 
при избора на художествените теми – доколкото се 
касае за рисуване – може да бъде целта на рисува-
нето, като художествена терапия. От художествени-
те движения на евритмията Рудолф Щайнер разви 
една терапевтично действаща лечебна евритмия; 
по подобен начин – съответно на законите за съот-
ношенията на човешката организация с различните 
изкуства – могат да се развият лечебни изкуства 
във всяка област.

Днес вече има училища за «терапия чрез раз-
лични занимания», която обаче предимно остава 
при занаятите. Извън това има възможност така 
да се постави художественият процес в отношение 
към човека, че да стане видимо, кои дълбоки сили 
могат да се активират и поставят в служба на лече-
нието чрез качествата на изкуството, изразяващи 
се в цвят, форма, звук и движение, и техните зако-
номерности.147 

Трите големи функционални области на човеш-
кия организъм – нервно-сетивната система, ритмич-
ната система и веществообменно-двигателната 
система – образуват необходимата физиологична 
основа за нашите духовни дейности: представи, 
чувства и воля. Възприемането и представната дей-

 147 Д-р мед. М Хаушка-Ставенхаген: «Натура» Списание 
за разширение на лечебното изкуство според духовно-научното 
човекознание, VII, стр. 12 и 154.
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ност се извършват въз основа на сетивно-нервната 
система, чувстването – въз основа на ритмичните 
дейности, а в основата на волята лежи вещество-
обмяната.

Художествената дейност не зависи изключител-
но от силите на главата, а е във връзка с чувстваща-
та среда на човека, която извършва хармоничното 
уравновесяване между представната (мисловната) 
дейност и волята.

Изискване на епохата е да се усъвършенства и 
поощри художествената дейност, понеже тя предс-
тавлява оздравяващите сили, както това беше опи-
сано за масажа.148 

Днес е достатъчно само да си представим, 
колко едностранно е натоварена нервно-сетивна-
та система, понеже представната и мисловната 
дейност преобладават по един нездравословен на-
чин. Всичко се владее от интелекта; абстрактният 
научен дух измества художественото чувство назад 
и творческата собствена дейност замира. Точно ху-
дожествената дейност е тази, която усилва средата 
в човека; естетическите оценки са характеристика 
на чувството, те се следват от един творчески акт на 
създаване, на полето на някоя артистична дейност. 
При всяко художествено занимание възприятието, 
чувството и волята се довеждат до едно дишащо, 
оживяващо, сменящо се действие и обща работа. 
Създава се топлина, където иначе царуват разсъдъч-
ни сили; появява се ощастливяващо самочувствие 
и поощряване, където иначе има отдръпване назад 
в себе си и където жизнени проблеми не оставят 
душата да задиша свободно. Любимото занимание 

 148 Х. Зедлмайр: «Загуба на средата», издателство Улстайн.
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с предмета на изкуството ангажира целия човек в 
тази дейност. Без любов към материята, било тя 
духовна или веществена, багра или звук, дърво или 
мрамор – никой не може наистина да се проявява 
творчески. Дишането се задълбочава, кръвообраще-
нието се оживява и апетитът се покачва – не само 
към храната, но изобщо към живота – и блюдото 
на везните се накланя в полза на положителните 
жизнени усещания. Красотата, към която човек чес-
то отново трябва да изгради ново, задълбочено и 
съответстващо на времето отношение, е дарителка 
на живот, също както диханието; не може да се вяр-
ва, че човек дълго може да остане здрав без нея. 
В красотата – правилно разбрана – изживяваме 
пронизващия материята дух, който отговаря на на-
шия собствен дух. Човекът би трябвало да закърнее 
също както растение без светлина, ако по някакъв 
начин не би могъл да живее с изкуството. Организа-
цията му, която иначе клони към втвърдяване чрез 
преобладаващите охлаждащи процеси на главата, 
се нуждае от съживяване и от разпускащите сили на 
средата. Сетивата на човека изсъхват, когато той ги 
използва само за регистриране на факти, вместо в 
смисъла на Гьоте да присъедини към всяка сетивна 
преценка една морална, една изживяваща-прецен-
ка, само чрез това той може вътрешно да изживее 
възприетия свят, – да го направи свой собствен, – от 
който обратно в света се връщат нови, индивидуал-
ни, изпълнени със сила действия.

От тези кратки забележки се вижда, колко е 
значителна художествената дейност, – дори и като 
най-простичко любителско занимание – за съвре-
менния човек на 20 столетие. Не напразно Рудолф 
Щайнер проникна с художествения импулс цялата 
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своя Валдорфска педагогика от първия до послед-
ния клас, като и предаде силен терапевтично-хи-
гиеничен характер. Наистина, всяко изкуство има 
терапевтичен характер в нашата, изцяло подчинена 
на интелекта епоха; но не може да се пренебрегне, 
че трябва да се изгради една специална художестве-
на терапия, която с точно определени художествени 
занимания да придружава лечението на различни-
те болестни процеси. Както от евритмията, – като 
изкуство за движение – Рудолф Щайнер разви спе-
циалната лечебна евритмия, така от всяко художес-
твено занимание може да се изгради специална и 
целенасочена терапия за всички болестни процеси, 
ако и при всяко изкуство това да става по напълно 
различен начин.

На никой няма да е трудно да си представи, 
че може да употреби освобождаващите сили на 
предназначената за рисуване течна боя при всички 
втвърдяващи или спастични явления, а при липса на 
формиращи сили трябва да се посегне към молива 
за рисуване или към пластиката. Що се отнася до 
музиката, всеки познава нейните възпламеняващи 
и окриляващи сили. Но това са най-външните и оп-
ростени означения. Всяко изкуство и художествена 
техника има своето особено значение в ръката на 
терапевта.

Художественият терапевт трябва да бъде особе-
но обучен, за да може да действа като помощник на 
лекаря. Той преди всичко се интересува от самата 
дейност и от доброто, съответно от излекуването 
на пациента. В неговия кръгозор основното не е 
художественият резултат; най-важното е усилието 
– чрез дейността се противопоставяме на страда-
нието. 
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Всяко усилие от страна на пациента, колкото 
и да е неумело, донася своите плодове, понеже 
точно толкова, колкото всеки човек владее сво-
ето дишане и сърдечен пулс, толкова добре той 
има и възможността да работи художествено с 
материала. Личността на пациента в тази работа 
трябва свободно да се разгърне, с това не бива да 
се свързват никакви психоаналитични тенденции; 
напротив, упражняващият се трябва да изгради 
своите душевни сили и да спечели нещо ново от 
творческата дейност. Тази терапия би могла да се 
нарече психо-синтеза.

Художественият терапевт трябва да постигне 
това познание, което му създава основата за една 
свободна преценка относно отношението на худо-
жественото към здравия и болния човек. От друга 
страна той би трябвало сам да е запознат с изкуст-
вото, за да може по всяко време да окаже помощ и 
да поощри пациента.

В нашето време на широко разпространения 
материализъм и на изолирането на личността, която 
е оставена сама на себе си, има голяма несигурност 
и скрит страх в душите. Те не се чувстват повече 
свързани с един светоглед, който има разбиране 
за скритото, неизмерното (импондерабилното) и 
представлява основа за съществуването и смисъл 
на живота. Призоваването на творческите сили и 
усещането на «тайните природни закони», които 
се разкриват в изкуството, – както това се изразява 
чрез познатото изказване на Гьоте, – може да бъде 
нов път, който да поведе душата към космическите 
сили, които царят зад сътворения свят и с любов об-
хващат човека и света в едно единство. Качествата 
на света, багрите, тоновете и формата са врати, през 
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които душата с нейните изживявания се довежда 
до там да намери пътя от сетивното към морално-
то; един път, който още Гьоте загатва в последната 
глава на своето учение за цветовете, а от Рудолф 
Щайнер се описва съществено, по-категорично и 
обширно.

Дълбокият аспект на лечебната сила на худо-
жествената терапия изцяло се присъединява към 
това, което в тази книга вече се каза за същността 
на лечението.

Това, което при медикамента се извършва не-
съзнателно, – именно духът на веществото да се 
постави в действие – точно това се случва, когато 
активните художествени занимания се извършват 
по описания начин. Качествата на нещата в света 
наистина са мостове към света на етерните форми-
ращи сили, които действат зад сътвореното. А от 
този свят произхожда също и жизненото тяло на 
човека. – То например се разкрива в образуване-
то на нежните етерни противоположни цветове в 
окото. Когато се наблюдава червения цвят, то от-
говаря с нежно зелено и т.н. – Този процес обаче 
не е един разграждащ процес, както е външното 
възприятие, а придружава една фина регенерация в 
окото. С този процес се изгражда мостът към отно-
во оживяващите сили. Не е безразлично дали през 
деня човекът с отворена душа възприема красота. 
През нощта тя продължава да въздейства и когато 
физическите сетива замлъкват, този отново оживя-
ващ процес става огромен; той пронизва цялото 
същество, той го храни, така да се каже, «косми-
чески». И отново зад сетивното стои изграждащата 
елементарна духовност, която му помага да достиг-
не лекуващия контакт с принадлежащите към него 
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творчески същества. Той тръгва, така да се каже, 
насреща на световните лечебни сили, които не са 
от този свят.

Който отвъд всяка сива теория е видял как 
върху пациентите въздействат преобразуващите 
същността изграждащи сили на художествено-те-
рапевтичните упражнения, той няма и за миг да 
се усъмни, че художествената терапия има голямо 
бъдеще в нашата култура.

4. Лечебна педагогика

Една духовно-научно ориентирана педагоги-
ка, каквато се провежда във валдорфските учи-
лища се съобразява с постепенното инкарниране 
(въплътяване) на човешкото същество. В главата: 
«Растението и неговото отношение към душевно-
то развитие на човека» ние описахме стадиите на 
неговото развитие. Беше показано как душевното 
развитие на израстващия човек се извършва в пе-
риоди от седем години. От раждането до смяната 
на зъбите се изгражда собственото жизнено тяло 
(етерното тяло) и то се присъединява към прието-
то от родителите физическо тяло; така може да се 
каже, че раждането на собственото жизнено тяло 
се извършва по времето на смяната на зъбите. Във 
втория период от седем години израстващият човек 
изгражда своето душевно тяло, което се ражда и 
става самостоятелно с половата зрялост и в тре-
тия период от седем години човекът развива своите 
личностни сили, така че с 21-та година настъпва 
моментът на пълнолетието и може да се празнува 
раждането на Аза.

24. Учение за лекарствените...
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Както в художествената терапия една метамор-
фоза на нормалните закони на изкуството довежда 
до тези на лекуването, така също и в лечебната 
педагогика законите на нормалното развитие се 
преобразуват чрез едно лечителско съзнание в пе-
дагогически мерки на терапията.

При някои млади човешки същества има ин-
карнационни трудности, които често започват още 
с раждането и в следващите периоди на развитие 
могат да се засилят до идиотизъм. Този силен 
израз за едно останало назад в развитието си чо-
вешко същество всъщност е неуместен, понеже 
винаги когато се погледне едно такова същество, 
в съзнанието трябва да изплува мисълта, че зад 
това невзрачно физическо проявление, може да 
стои голяма индивидуалност. Една такава личност 
не може да се почувства добре в тялото си. Много 
пъти физическият инструмент на душата е увреден 
поради травматични или други подобни изживява-
ния, така че душевността и духът са затруднени, 
когато трябва да се инкарнират в такова тяло.

Оттам и задачата на една лечебна педагогика 
е да освободи застоялите на едно място стаени 
импулси на развитието. Тази задача може да се 
постигне чрез съответните лечебно пeдагогични 
мерки, като пациентът преди всичко се обгърне от 
един ритмизиращ елемент. Към това принадлежи 
преди всичко регулираният дневен ритъм, един, 
съответстващ на космическо-земните дадености 
ритъм на съблюдаване на празниците и един съоб-
разен с индивидуалността жизнен ритъм.

В основаните от Рудолф Щайнер и Ита Вегман 
лечебно-педагогически институции, редом с меди-
каментозното лекуване се отдава много голямо зна-
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чение на ритмическото и художествено оформяне 
на домашния живот.149 

5. Социална хигиена

Чрез социалната хигиена човекът съзнателно 
изгражда своя път от отделната индивидуалност 
към човечеството. Животът с другите хора в свое-
то начало е бил регулиран от божествените закони. 
Разделянето на касти в стара Индия е преминало 
през много степени на развитието, през феодалното 
господство до днешното събуждане на общочовеш-
ко съзнание. Днес можем да говорим за един социа-
лен организъм. Този социален организъм е тялото 
на човечеството. Изискването на днешното време 
е, така да се изгради този социален организъм, че 
да се запази достойнството на всяка отделна инди-
видуалност. Ние виждаме някои усилия, които се 
стремят към постигането на такъв социален орга-
низъм и можем да се радваме, че във Федерална Ре-
публика Германия съществува един основен закон, 
в който подчертано се казва в един от съществените 
параграфи: «Достойнството на човека е неприкосно-
вено.» Един основен закон, на който първоначално 
не отговаря нито ежедневният практичен живот, 
нито създаващите законите институции.

«Тялото на човечеството», това ще рече соци-
алният организъм, иска да се подчинява на закони, 
каквито са заложени в индивидуалното човешко 
тяло и които са били развити в течението на светов-
ните епохи. Дух, душа и тяло така са фиксирани в 

 149 Р. Щайнер: «Лечебно-педагогически курс»; Клинично-те-
рапевтичен институт, Арлесхайм 1952.
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тричленния организъм, че нервно-сетивната система 
е физиологичната основа на мисленето, обмяната на 
веществата е основа на волята и двете функционал-
ни области се уравновесяват чрез ритмичната систе-
ма – като същинската сфера на душевността. (Виж 
глава VI «Тялото като инструмент на душата.»)

Би трябвало да се разбира, че социалният орга-
низъм трябва да бъде разчленен по подобен начин. 
Трите области на социалния организъм – култура, 
политика (право) и икономика – би трябвало да 
действат по същия начин в органична взаимовръз-
ка, както в човешкия организъм мисленето, чувс-
тването и волята. С това не се има предвид едно 
тройно разделяне, а тричленност, също както всеки 
орган в човешкото тяло, който същевременно има 
в себе си действията на нервно-сетивната система, 
на обмяната на веществата и на дишащия пулсиращ 
живот, така и всеки човек е пряко засегнат от култур-
ни, стопански и държавно-политически действия. 
Няма орган в човешкия организъм, който да не е 
пронизан с нерви и където да не се разиграват ве-
ществообменни процеси. Дори най-мъртвият нерв 
– също и мозъкът – притежават своята обмяна и въп-
реки това тези три дейности по характерен начин 
се различават една от друга. Така също няма орган, 
в който да не протичат ритмическите процеси на 
дишането и кръвообращението.

В мисленето сме свободни: мислите са свобод-
ни, казват поетите. В нашите волеви импулси не 
сме свободни, ние дори не знаем как протича един 
волев акт сам по себе си. Ние имаме някакви предс-
тави за това каквото искаме, но нямаме понятие как-
во става в нашите ръце и крака, когато се задвижат. 
Ние можем само да се доверим, че волята, която 
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лежи в основата на нашите действия, протича така, 
че правилно и разумно ни поставя в пространството 
и ни дава възможност да действаме. В чувстването 
ние свързваме мислене и воля, като създаваме вид 
равновесие и хармония в ритъма. Не е ли това об-
разец как би трябвало да изглежда един правилно 
функциониращ социален организъм?

Днес виждаме как държавно-политическият 
живот има преобладаваща роля във всички цивили-
зовани страни. За свобода на културния (духовния) 
живот не може и дума да става, понеже държавата 
слага ръка върху учебните институции, тя предпис-
ва какво трябва да бъде образованието и даже в 
изключителна степен ограничава свободата на пре-
подавателите в университетите на много страни. 
Държавата се намесва в частната сфера – тя иска 
да предписва начина на лечение на даден пациент. 
Свободният избор на лекаря и начина на лекуване 
в много страни са тежко възпрепятствани (виж хо-
меопатия, алтернативна медицина и т.н.). По същия 
начин държавата дирижира икономическия живот. 
Така нареченото държавно стопанско планиране 
преживя в източните страни пълно фиаско и въп-
реки това такъв стремеж съществува и на запад 
– макар и с обратни признаци. Социалният орга-
низъм изцяло е болен, понеже държавният автори-
тет се бърка в области, които искат да се развиват 
според съвсем други принципи. Постиженията на 
културата не могат да се разгръщат под държавно 
опекунство, стопанството – под държавно плани-
ране, а не според своята собствена закономерност. 
Също така е неправилно икономиката да се намесва 
в области, където няма какво да търси. Стопанските 
сдружения трябва там да разгръщат своите претен-
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ции, където царят съвсем други закономерности на 
развитието. Стопанските интереси в политическия 
живот са само от вреда, така също и в културния 
живот те действат разрушително. Трите раздела 
на социалния организъм имат своите собствени 
закономерности на развитието и една централно 
управлявана държавност неминуемо страда от лип-
са на културни постижения и стопанско развитие. 
Днес икономиката е станала по-малко или повече 
зависима от държавата, понеже тя се нуждае от 
нея при преследването на своите национални цели 
(разгръщане на властта).

Френската революция от своя страна се ръко-
водеше от чудесен девиз: свобода, равенство, брат-
ство. Този девиз би могъл да бъде лекарството за 
оздравяването на социалния организъм. За съжале-
ние тези идеали, когато не са правилно разбрани, 
се задушават още в началото, понеже централизи-
раната държава не може да ги реализира.

Свободата би трябвало да цари в културния 
живот; науката, изкуството и религията би тряб-
вало свободно да се разгръщат, без примката на 
държавата. Към това принадлежи и областта на 
възпитанието, лекуването и някои други области, 
които днес се ръководят от държавата.

Равенство би трябвало да цари в правото; гри-
жата за правния живот и екзекутивните органи при-
надлежат към задълженията на държавата.

Братството би трябвало да цари в икономичес-
кия живот. В тази област държавата би трябвало да 
оттегли своите интереси, за да не стане икономиката 
егоистична. Ако една държава не разпростира своите 
интереси за власт върху икономиката, тогава не биха 
били възможни повече никакви войни, тогава и наци-
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оналните егоизми, при които държавата заема предс-
тавителна роля, не биха били повече актуални.

Тези взаимовръзки ще трябва да бъдат разбра-
ни в близко бъдеще.150 

Първата крачка за излекуването е познанието; 
то води нататък към обичта и тя се следва от изцяло 
градящото се на познанието и изпълнено с любов 
действие. Действащият въз основа на познанието 
и любовта е на път в истинския смисъл на думата 
да стане човек; с това целта на човешкото развитие 
– човекът да се издигне на стъпалото на десетата 
йерархия – би била постигната.

XXIV
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всеки културен период има своето време за под-
готовка в тези народностни връзки, в които по-късно 
достига до пълно разгръщане. Така от северно-келт-
ско-германската култура, са дошли съществени кул-
турни импулси в нашия съвременен културен период, 
който обикновено се означава като англо-германски 
и чиято задача е развитието на съзнателната душа.

Келтите са най-ранното население на Европа и 
достигат чак до Русия. Те са били сръчен, изкусен, 
миролюбив народ, но от идващите от изток герман-
ски племена постоянно са били притискани към 
западните области на Европа, особено към Северна 

 150 Рудолф Щайнер; «Социалният въпрос като въпрос на 
съзнанието», 8 лекции, Дорнах 1919. «Меморандите» от юни 
1917.
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Франция (Бретания) и Англия (Уелс, Шотландия, 
Ирландия). Тяхната стара култура на друидите е 
произхождала от духовното наблюдение на Слън-
цето. (Виж фотографиите 56 и 57.) За помещени-
ето за медицинска работа в Гьотеанума в Дорнах 
Рудолф Щайнер начертава една скица «Камъкът 
на друидите»; понеже точно келтите бяха тези, 
чиито свещенослужащи действаха върху растени-
ята, опирайки се на познанието за космическите 
сили и техните взаимоотношения със земните сили 
и противодействащите сили; така те примиряваха 
«боговете с мразовитите- и огнените великани». 
Така са се появили първите лечебни средства. По 
късно друидите са се грижели за интензивното от-
глеждане на лековитите растения. Те, така да се 
каже, са копирали от природните духове, какво и 
как това е трябвало да се прави. – Когато наближа-
ва Мистерията на Голгота, те виждали в техните 
мистерийни места слизането на Слънчевия Хрис-
тос през елементите на Земята и ясновидски са 
изживявали събитията в Палестина; чрез това се 
проявява спиритуално космическото християнство, 
което особено в Ирландия и Шотландия достига до 
голям разцвет без покръстване и мисиониране от 
страна на Рим, – което често е било придружавано 
с проливане на кръв в онези времена. Ирландско-
шотландските монаси като свети Колумбан, свети 
Патрик, свети Галус от своя страна са повели сил-
но мисионерско течение към Европа и са основали 
много манастири, тихи места за учение и лечение. 
– (Виж илюстрация 58.)

Старото космическо знание на келтите се е 
съхранявало особено в едно рицарско братство, 
кръгът на Артур, създаден по образеца на число-
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Рис. 56: Слънчев изгрев при равноденствие, гледан от Каменния 
олтар на Друиден кръг
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Рис. 57: Пещерата с изглед към Йона – един мистериен път през 
ритмите на звучащите елементи



378 379

Рис. 58: Св. Колумбан – мисионер на ирландско-шотландското 
Христианство. Статуя пред основания от него манастир Луксейл 

(Бургундия).
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Рис. 59: Одилиенберг – Долен Мюнстер. Манастирски руини 
във Вогезите. Светилище с излъчване на космическа светлинна 

енергия.
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Рис. 60: Манастирски руини от Одилиенберг, първата болница в 
Европа - 7 век.
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то дванадесет, с тринадесетия – цар Артур – по 
средата. Артуровите царе са действали през леген-
дарни времена. Те не са исторически личности, 
името «цар Артур» е определяло една длъжност. 
От артуровото рицарство златната нишка води към 
течението на Грала, което в средновековието е 
носило знака на спасението.

Легендарният кръг около света Одилия от Ел-
зас се изгражда около една историческа личност, 
дъщерята на херцог Етихо. Тя се родила сляпа в 
бащиния замък, който е бил построен на една пла-
нина, носеща днес името Одилиенберг (планината 
на Одилия), била изпратена в келтски манастир, 
където израсла. Когато един ирландско-шотландски 
епископ я кръстил, тя прогледнала. С много усилия 
тя основава манастира на Одилиенберг, изкопава 
един извор в скалите и лекува много болни. Най-
голямата є сила обаче била да възвръща зрението 
на слепите. За да не трябва болните да изкачват 
високата планина, в Нидермюнстер – в една кра-
сива долина в полите на Одилиенберг – през 7-ми 
век тя основава първата болница в Европа. Името 
и славата на Одилия се носело в далечните страни. 
Непрекъснато се разказвало за излекувания в ней-
ните свети места. (Виж фотографии 59 и 60.)

Легендата я довежда в Арлесхайм, където баща 
є – херцогът – притежавал един замък, Андлауер-
хоф, който по-късно става нейна собственост.151 

На нея е посветена първата църквица в Арлес-
хайм и до днес тя е покровителката на градчето. 
В Арлесхайм по-късно Рудолф Щайнер с д-р Ита 

 151 Х. Юлих: «Арлесхайм и Одилия», 1946; издателство 
Buchdruck-Arlesheim AG.
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Вегман, в чиято клиника той ежедневно е преби-
вавал, е положил основата на една нова духовна 
медицина.

Всеки културен период се храни – не само от 
зората на свежото проблясване на нови импулси 
– но също и от залеза и упадъка на предшестващите 
култури. Така във втора глава «Корените на меди-
цинската наука» беше описано, как мистериите от 
Ефес са прониквали в света на етерното и в тайните 
на лечението – как Аристотел изразява това знание 
в понятия, чиято духовност по-късно бива отнета 
чрез арабизма – и как последните остатъци от тази 
стара мъдрост проникват в Средна Европа, където 
като народна медицина дълги години се съхраняват 
от самотни мъдреци и събирачи на билки.

Това течение на мистерийната медицина от из-
тока се среща с келтско-ирландско-шотландското 
течение, идващо от запад.152  Манастири и абатства 
през цялото средновековие са били центрове на 
съединяващите се лечебни импулси от изток и за-
пад. Парацелз се опира на това, а Рудолф Щайнер 
и д-р Ита Вегман описват как в Средна Европа от 
двата корена заедно ще потече това, което във всич-
ки области трябва да основе своите най-дълбоки 
лечителски задачи в развитието на една духовна 
хигиена; тя трябва да внесе духовно-научните 
познания за човека и света в жизнената практика. 
Това обаче означава, че всичко, което ние вършим, 

 152 Ефесос, антично мистерийно място, което получава 
своето дълбоко значение през християнската епоха чрез присъс-
твието на Йоан евангелиста и Мария в последните години от 
живота й. Фактът, че ирландско-шотландското християнство се 
опира на Йоан, е показателно за принадлежността на тези два 
потока от изток и запад.
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трябва да има терапевтичен характер. Ние трябва да 
въздействаме уравновесяващо върху необходимите 
полярности, в чието напрежение протича животът. 
Всички противоположности са преплетени с една 
трета, която може да ги уравновеси – което ще ре-
че, да ги излекува. Изтокът е в запада, светлината 
в мрака, животът в смъртта, доброто и злото са 
преплетени. Азът на човека обаче, който е възприел 
в себе си силата на Възкръсналия Христос, може 
да постави в равновесие противоположните сили. 
Това е истинското оздравяване на човека и света: 
РАФАЕЛ-МЕРКУРИЙ.
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Äèìî Ð. Äàñêàëîâ
Áèîãðàôè÷íè äàííè

1907              Ðîäåí íà 27.11. â ñ. Áàáóê, íà 14 êì þæíî îò Ñèëèñò-
ðà â ïðåäåëèòå íà òîãàâàøíà Ðóìúíèÿ. Âòîðî îò 
îáùî òðè äåöà â áåäíî áúëãàðñêî ñåìåéñòâî. Äâà äíè 
ïðåäè òîçè äåí Ð. Ùàéíåð èçíàñÿ â Áàçåë ïîñëåäíàòà 
îò øåñòòå ñè ëåêöèè âúðõó Åâàíãåëèåòî íà Éîàí 
(Ñúáð. Ñú÷. ¹100).

1914              Íà÷àëíî ó÷èëèùå ñ ïðåïîäàâàíå íà ðóìúíñêè åçèê. 
Îòëè÷åí óñïåõ âúïðåêè òåæêèòå óñëîâèÿ è îñêúäèöà-
òà, ïðè êîÿòî ìíîãî ÷åñòî õðàíàòà å “õëÿá è ÷àé”.

1921              Ïîêàíåí îò ðóìúíñêî ñåìåéñòâî, çà äà ïîäïîìàãà 
îáó÷åíèåòî íà ñâîé ñúó÷åíèê.

1923              Íà 16 ãîäèøíà âúçðàñò ïîïàäà íà êíèãà çà ðîçåíêðîé-
öåðèòe, êîÿòî îñòàâÿ òðàéíè ñëåäè â ñúçíàíèåòî 
ìó.

1925              Çàâúðøâà ãèìíàçèÿ â Ñèëèñòðà.
1926              Çàïî÷âà âèñøåòî ñè îáðàçîâàíèå â Áóêóðåù. Ïðîÿâÿ-

âà âëå÷åíèå êúì åçèöèòå è îñâåí çàäúëæèòåëíèòå 
ôðåíñêè è íåìñêè, ñàìîñòîÿòåëíî èçó÷àâà àíãëèéñ-
êè, èñïàíñêè è èòàëèàíñêè.

1927              Ïúðâà ñðåùà ñ êíèãàòà íà Ðóäîëô Ùàéíåð “Âúâåäåíèå 
â Òàéíàòà íàóêà”.

1930              Äèïëîìèðà ñå êàòî àãðîíîì è çàïî÷âà ðàáîòà êàòî 
ñïåöèàëèñò ïî ðàñòèòåëíà çàùèòà.

1930-1940     Èçäèðâà è çàäúëáî÷åíî ïðîó÷âà âñè÷êè äîñòúïíè 
òðóäîâå íà Ðóäîëô Ùàéíåð. Ñòàâà ÷ëåí íà Àíòðî-
ïîñîôñêîòî Îáùåñòâî â Äîðíàõ, Øâåéöàðèÿ.

1943              Óñòàíîâÿâà ñå â Ñòàðà Çàãîðà è ñêëþ÷âà áðàê ñ Äèí-
êà Äàñêàëîâà, îò êîéòî ñå ðàæäàò äúùåðÿ è ñèí.

1944              Ëè÷íà ñðåùà ñ Ó÷èòåëÿ Ïåòúð Äúíîâ íà Ñåäåìòå 
ðèëñêè åçåðà.

1945-1989     Ñèñòåìàòè÷åñêàòà ïðåâîäà÷åñêà äåéíîñò, ãëàâíî îò 
íåìñêè è ôðåíñêè, çàïî÷âà ñ òðóäîâåòå íà Ð. Ùàéíåð 
“Òåîñîôèÿ” (Ñúáð. Ñú÷. 9) è “Äóõîâíîòî ðúêîâîäñòâî 
íà ÷îâåêà è ÷îâå÷åñòâîòî” (Ñúáð. Ñú÷. 15). Íåïðåä-
íàçíà÷åíèòå çà èçäàâàíå ðúêîïèñè è ìàøèíîïèñíè 
òåêñòîâå ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò â ìàëúê êðúã õîðà 
îò ðúêà íà ðúêà. Â óñëîâèÿòà íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ 
ðåæèì òîâà ñòàâà òàéíî è å ñâúðçàíî ñ íåïîñðåäñ-
òâåíè îïàñíîñòè.
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1946              Óñòàíîâÿâà áëèçêè îòíîøåíèÿ ñ ïðîô. Ò. Âëàéêîâ. 
Çàïî÷âà êîðåñïîíäåíöèÿ ñ íåìñêè àíòðîïîñîôè è 
ïîïúëâà ëè÷íàòà ñè áèáëèîòåêà ñ ãîëÿìà ÷àñò îò 
ñú÷èíåíèÿòà íà Ð. Ùàéíåð.

1952              Ëèøåí îò ñâîáîäà ïîðàäè óáåæäåíèÿòà ñè, ïîä ïðå-
òåêñò çà “ñàáîòàæ” ïðè îïàçâàíåòî íà çúðíåíàòà 
ðåêîëòà.

1956              Îáèñêè â äîìà ìó îò îðãàíè íà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò 
è êîíôèñêàöèÿ íà ÷àñò îò èìóùåñòâîòî.

1960              Ïðåâåäåíè ñà ãëàâíèòå ôèëîñîôñêè ñú÷èíåíèÿ, êàê-
òî è îñíîâíèòå öèêëè íà Ð. Ùàéíåð â îáëàñòòà 
íà õðèñòîëîãèÿòà, âúçïèòàíèåòî è èçêóñòâîòî, 
“Ìèñòåðèéíèòå äðàìè”, êàêòî è âñè÷êè 82 ëåêöèè, 
âêëþ÷åíè â “Åçîòåðè÷íî ðàçãëåæäàíå íà êàðìè÷åñêè-
òå âðúçêè” (Ñúáð. Ñú÷. ¹235-240).

1969              Ïåíñèîíèðàíå. Îòäàâà ñå èçöÿëî íà ïðåâîäèòå è îá-
ðàáîòâà ìàëêà îâîùíà ãðàäèíà èçâúí ãðàäà.

1971              Ðàçøèðÿâà ïðåâîäà÷åñêàòà ñè äåéíîñò ñ ïðîèçâåäåíèÿ 
íà àíòðîïîñîôñêè àâòîðè êàòî Åìèë Áîê, Øóïáàõ, 
Ïîïåëáàóì, Õóçåìàí, Åðíñò Ìàðòè.

1980-1989     Òàéíè ëåêöèè ïðåä ìàëúê áðîé ñëóøàòåëè â äîìà 
íà Íåäÿëêî è Êàòÿ Àáàäæèåâè. Îïèò çà ñúçäàâàíå íà 
àíòðîïîñîôñêà àòìîñôåðà ïðè ïðàçíóâàíåòî íà 
îñíîâíèòå õðèñòèÿíñêè ïðàçíèöè.

1987              Ïðåâåæäà ôóíäàìåíòàëíèÿ òðóä íà Êðèñòîô Ùðàâå 
“Ìàðêñèçìúò è àíòðîïîñîôèÿòà”, êàêòî è îòêúñè 
îò ñú÷èíåíèÿòà íà Ñåðãåé Î. Ïðîêîôèåâ”.

1988              Ñàìîñòîÿòåëíè ïðîó÷âàíèÿ â äóõîâíî-íàó÷íàòà îá-
ëàñò, ñâúðçàíè ñ èíäèâèäóàëíîñòòà íà Ñêèòèàíîñ. 
Ïðåäâèæäà ñêîðîøíèÿ êðàé íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðå-
æèì è âúçìîæíîñòòà çà ñâîáîäåí àíòðîïîñîôñêè 
æèâîò â Áúëãàðèÿ.

1989              Â íà÷àëîòî íà Àïðèë, ïðè îïèò çà ãàñåíå íà ïîæàð 
â áëèçîñò äî îâîùíàòà ìó ãðàäèíà, ïîëó÷àâà ñúðäå-
÷åí ïðèñòúï. Íà÷àëî íà áîëåäóâàíåòî. “Ñåãà, êîãàòî 
ñúì â íåïðåêúñíàòà âðúçêà ñ Õðèñòîñ”. Óìèðà íà 29. 
Àïðèë, Âåëèêäåí.

1991              Íà 24. Äåêåìâðè, Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, å îñíîâàíî 
Àíòðîïîñîôñêîòî Èçäàòåëñòâî “Äàñêàëîâ”.




