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ТОМАС МАЙЕР е роден в Швейцария през 1950 г. Той е основател на 
издателство „Perseus Verlag“ в Базел и редактор на месечното списание „Der Europäer“. 
Автор е множество статии и книги, между които „Реалност, истина и зло“, „Факти, 
въпроси и гледни точки за 11 септември 2001 г.“, „Ясновидство и съзнание: ТАО 
импулсът в еволюцията“, „Въпросът за бодхисатвата“, както и биографии на Д. Н. 
Дънлоп и Лудвиг Полцер-Ходиц. Темата на романа му „Ненарушимият договор“ е 
завръщането на учениците на Рудолф Щайнер в началото на третото хилядолетие. 
Освен това е редактор на сборника „Светлина за новото хилядолетие. Връзката на 
Рудолф Щайнер с Хелмут и Елиза фон Молтке“. Най-новите му книги са 
„Представителни личности в светлината на антропософията“, в която се разглежда 
приносът на Мойсей, Грюневалд, Гьоте, Ницше, Уайлд, Кафка, Екщайн и Щайнер в 
човешката история и мислене, „Пътни знаци в живота на Рудолф Щайнер и в 
развитието на антропософията“ и "Новият Каин – легендата за Храма и нейното 
завършване от Рудолф Щайнер". Повече информация можете да намерите на адрес: 
http://www.perseus.ch. „Личната мисия на Рудолф Щайнер“ е първата книга на Томас 
Майер, която се издава на български език.  

 

По-долу можете да прочетете трите лекции, които бяха изнесени в София:  

 



„Личната мисия на Рудолф Щайнер”  
 

Уважаеми присъстващи, 
Първо искам да благодаря за това супер въвеждане. Няколко пъти използвах 

думичката „супер”. Не за първи път съм на Изток – бил съм в Санкт Петербург, в 
Москва, в Прага. От много години ходя редовно в Будапеща. Преди две години бях в 
Румъния, по следите на Овидий. Това е доста близо до България. Досега си бях спестил 
България, до днес. 

Искам много да благодаря за инициативата на Диана, за книгата, за поканата. 
Всичко това предполагам, че е нейна инициатива, както и вероятно на издателя. 

Ще избера няколко момента от книгата. Първо: как Рудолф Щайнер стига до 
изследванията на реинкарнацията и кармата в своето развитие. В какво се състои 
неговата задача, методично, какви са предпоставките за това. Защото днес има много 
изследователи на кармата. Какво е да си изследовател на кармата? Изследване на 
кармата ли е, когато един медиум ми каже какво превъплъщение съм имал преди? 
Светът е пълен с т. нар. изследователи на кармата. В Америка например един човек 
публикува книги, в които изследването на кармата почива върху сравнението на 
портрети. Това може и да донесе нещо важно, но методично, това изследване на 
кармата не почива върху духовно-научна основа.  

Следователно, въпросът ще бъде: какво е особеното в изследването на кармата 
при Рудолф Щайнер? Имаме ли все още нужда от него? Не сме ли вече достатъчно 
напреднали? Защо изучаваме резултатите от неговите изследвания в шестте 
публикувани тома? И разбира се, още много данни върху кармата в други негови 
лекции. Т.е. те са пръснати, така да се каже. И така, какво е особеното в изследването 
на кармата на Рудолф Щайнер, за да бъде обозначено в книгата като неговата лична и 
същинска мисия?  

Бих искал да подбера само няколко събития от биографията му, които са 
подготовка за това, че Рудолф Щайнер се посвещава на тази задача.  

Да започнем с едно събитие, когато той е на около 7 години. Това става през 1868 
г. Той се намира в Потшах, на гарата, където работи баща му. Това е едно преживяване, 
което Рудолф Щайнер не описва в автобиографията си, а преди точно 100 години – по 
времето на големия конфликт с теософите. Точно преди 100 години той всъщност вече 
е приключил. А преживяването, което сега ще ви го разкажа накратко и ще намерите в 
книгата. Рудолф Щайнер го описва по един съвсем конкретен повод. Ани Безант 
разпространява много лъжи за неговия живот по това време. Тя например говори, че 
Рудолф Щайнер не бил достатъчно толерантен. Отнася се за един неин стремеж, който 
всъщност е духовна глупост – обявяването на младежа Кришнамурти за Христос, за 
Бодхисатва, че това било едно и също и така нататък. Някои казват Бодхисатва, 
Майтрея Буда, т.е. всичкото това тогава е било малко мъгляво. Ани Безант е твърдяла, 
че Щайнер е бил възпитан от йезуити. Поради което бил духовно нетолерантен. Така 
той през февруари 1913 г. решава да разкаже сам факти от своя живот, пред философи. 
Това става за пръв път, преди това нищо не е разказвал за себе си. Той прави това в 
трето лице единствено число, както ще чуете, тъй като ще го цитираме. По такъв начин 
той е искал да обективира изцяло разказа. Това може да бъде възприето като знак за 
това, че е бил почти принуден да направи това, сам да говори за „Рудолф Щайнер”. Той 
разказва за едно преживяване в Потшах, в чакалнята на гарата. Бихме искали сега да го 
прочетем.  

„Но още нещо се случило на момчето. Един ден, той седял в чакалнята 
съвсем сам на пейката. В единия ъгъл имало печка, а срещу печката – врата. 



Той седял в ъгъла, откъдето се виждали и вратата и печката. По това време 
бил още почти дете. И докато седял там, вратата се отворила. Той не се 
изненадал, че някой влязъл през вратата – една жена, която виждал за пръв 
път, но която много приличала на член от семейството. Жената отишла до 
средата на чакалнята и изрекла думи, придружавайки ги с енергични 
движения на ръцете, които могат да се предадат по следния начин: „Постарай 
се сега, а и по-късно да направиш за мен колкото може повече!” После 
останала още малко, жестикулирайки така изразително, че това останало 
завинаги запечатано в душата на този, който я видял, след което влязла в 
печката и изчезнала в нея.” 

И още един кратък пасаж, следващият: 

„Случката направила изключително силно впечатление на момчето. Но 
той не можел да я сподели с никого от семейството си, защото дори на тази 
възраст щял да чуе резки думи за глупавите си суеверия.” 

Да разгледаме това събитие. В него има различни слоеве. Важно е, че не се случва 
по време на спане или сънуване. Момчето е съвсем будно, в обичайното си съзнание, в 
сетивния свят. То вижда врата, стена, печка. Това, което следва, е нещо от друг вид. 
Защото, ако имаше някой седнал до него на пейката в чакалнята, той нямаше да го 
види. Появява се образ, едно лице, което се движи. След това образът започва да 
говори. Можем да си представим, че някой седящ до него вижда образа, но не може да 
чуе това, което казва сега лицето. Сега ние можем да разграничим три степени. На 
първата степен всеки, който е присъствал там, може да види (предметното познание). 
Втората степен Рудолф Щайнер нарича по-късно имагинация. Третата степен той по-
късно нарича инспирация. Сега нека да направим един мисловен експеримент. Можем 
да си представим това и нещата приключват, готово е. Това би могло да доведе за едно 
момче на 7 години до големи вътрешни затруднения. Защо? Той не знае какво е било 
това. Днес много хора имат преживявания от втората степен. Има и хора с 
преживявания дори от третата степен. При седемгодишния Рудолф Щайнер обаче сега 
идва и една четвърта степен. Не веднага, а може би два дни по-късно. Сега ще 
продължа да чета: 

„Ето какво станало след това. От онзи ден нататък баща му, който иначе 
бил доста весел човек, посърнал и момчето разбрало, че той знае нещо, но не 
иска да го разкрие. Изминали още няколко дни, друг член от семейството бил 
подготвен по подходящ начин и случилото се било съобщено. По същото 
време, когато момчето видяло жената в чакалнята, далеко от ж.п. гарата, един 
много близък член от семейството извършил самоубийство. Момчето не било 
виждало никога този член от семейството, нито пък било чувало да се говори 
за нея, защото в известен смисъл – и това трябва да се подчертае – много от 
нещата, които се говорели около него не достигали до съзнанието му, те 
влизали от едното му ухо и излизали през другото. Затова не знаел много и за 
жената, която се самоубила.” 

И сега краят: 

„Събитието му направило силно впечатление, защото не може да има 
никакво съмнение, че бил посетен от духа на жената, която се самоубила и че 
тя дошла със заръка то да направи нещо за нея в периода след нейната смърт. 
През следващите дни, връзките между това духовно събитие и физическото 
ниво станали съвсем очевидни.” 



Вие виждате, че това е четвърта степен. Отново като че ли чрез известна пропаст 
отделена от трите предишни. Едва сега момчето знае кой се е появил пред него в този 
момент. Следователно зад образа, който говори, сега се появява индивидуалността, 
съществото. Тези от вас, които се занимават с антропософия знаят, че в антропософията 
се различават точно тези четири степени на познанието. И тук при седемгодишното 
момче ние имаме и четирите степени в зародиш в преживяването, които по-късно биват 
изяснени като понятия. Рудолф Щайнер не теоретизира степените на висшето 
познание, а изхожда от собственото си преживяване, както е описано тук. По-късно той 
е трябвало само да го погледне по-точно и да разбере, че четирите различни степени 
трябва да се разграничат.  

За нашата тема за реинкарнацията и кармата е особено важна четвъртата степен. 
Разбира се, някой може да има имагинация – за себе си или за някой друг, от някакъв 
предишен живот. Или дори да чуе какво се говори – може би едно име. Всичко това 
обаче не е достатъчно, за да се стигне до сигурност по отношение на изследването на 
реинкарнацията и кармата.  

Убеден съм, че Рудолф Щайнер никога не е разказвал някакъв факт за 
реинкарнацията, почиващ само върху трите степени на познанието. Днес, понякога 
дори и вътре в антропософското движение има хора, които разказват за 
реинкарнационни преживявания, които стигат в най-добрия случай до тази степен 
(третата степен). Един норвежец например е написал книга, в която съобщава на 
читателите за своите 12 инкарнации – назад до Атлантида. С едно значимо междинно 
пребиваване в личността на английската кралица Мария Стюард. Не бих искал да кажа, 
че това е невъзможно. Но по-скоро е невероятно някой по такъв начин да го представя 
пред публиката. Преди всичко, няма никаква сигурност, че това наистина е така. А 
вярвам, че от цялата антропософи, преди всичко в областта на изследването на кармата, 
трябва да се изисква максимална степен на добросъвестност. Това не всеки го прави. 
Това не се разбира от само себе си. Имам предвид, че не го прави всеки човек, който 
проявява интерес към реинкарнацията и кармата.  

Разговарях с един словенски терапевт, който се занимава с реинкарнация. Знаете, 
че можете да бъдете върнати назад, направлявани от терапевт със или без хипноза. 
Сигурно и в София има такива хора, които са готови да връщат назад. Попитах го: 
Добре, как разбирате дали тези реинкарнации наистина са верни? Дали това не са 
просто образи, които биха могли да бъдат интерпретирани по друг начин? Ние можем 
преди раждането си да сме се срещали в духовния свят с хора и в нашата душа или в 
астралното ни тяло да е оставен нещо като отпечатък от това. Един ясновиждащ може 
да намери този отпечатък и да вярва, че това е предишна инкарнация. И така на моя 
въпрос за истината терапевтът отвърна: „Решаващ е терапевтичният ефект”. Сега може 
да си зададем въпроса, дали един терапевтичен ефект, който не почива върху истината, 
може за по-дълго време да има лечебен ефект. Възможно е ако човек се намира в 
житейска криза хипнотерапевтът да каже нещо, при което при човека започва един 
процес. Но това не доказва, че това, което хипнотерапевтът е казал е истина.  

Вие виждате, че при Рудолф Щайнер от самото начало е било съвсем различно. 
Още на седем години той е искал да стигне до съществото, което му се явява в 
инспирацията и в имагинацията. Тъй като всички тези четири степени на познанието 
играят роля при това преживяване, затова в моята книга съм го нарекъл тотално 
окултно преживяване. Още повече с оглед на това, че и четвъртата, най-трудната 
степен, вече участва тук.  

Вторият феномен при това преживяване е, че това не се е случило за собствено 
развлечение. Днес има цяло течение, което би могло да се нарече „уелнес езотерика”, 



или забавна езотерика. Интересни преживявания. Дали са верни или не – това не е 
толкова важно! Важното е човек да има субективно удоволствие.  

Тук при това първо тотално окултно преживяване се появява изискването към 
душата на момчето – да помага! Би могло да се каже в смисъла на Рудолф Щайнер, че 
някой има окултни преживявания, за да може нещо да се придвижи напред в света, а не 
че самият той е специален човек, за да може нещо да направи, което не би направил 
иначе, ако нямаше това преживяване. Идва една душа, която се намира в крайна беда, 
като много души, които напускат света чрез самоубийство, и очевидно наоколо няма 
никой друг, освен това момче, на което тя може да говори. Това е характерно за 
преживяването през 1868 г. от различни аспекти.  

Сега бих искал да премина към едно преживяване, което е също толкова 
решаващо – и важно като предварителна степен – за цялото изследване на кармата. 
Това е едно преживяване, което Рудолф Щайнер има в нощта от 10-ти към 11-ти януари 
1881 г., той го датира много точно. Датата е важна, ще видите това. Какво преживява 
Рудолф Щайнер? Той изучава един значим немски философ. Вие знаете, че 
биографично това е времето, когато всъщност се ражда Азът на човека. И сега големият 
немски философ Шелинг пише няколко много значими изречения за преживяването на 
Аза. А Рудолф Щайнер е искал да изпробва тези изречения. Хубави, красиви, 
идеалистични или наистина преживяни? И след това той пише на приятел следното: 

„Шелинг казва: „У всички нас живее една тайна, една чудна способност 
да се отдръпваме от променливото благоволение на времето в най-вътрешното 
си себе, лишено от всичко, което ни привързва към външния свят. Там ние 
можем да съзерцаваме вечното в нас в неизменната му форма”. 

Аз вярвах и все още вярвам в тази най-вътрешна способност, която 
открих съвсем ясно в самия себе си и която отдавна предчувствах. Цялата 
идеалистична философия сега стои пред мен в съвсем различна форма: какво 
е една безсънна нощ в сравнение с такова откритие!” 

Може би сега да попитаме, какво общо има това преживяване с изследването на 
реинкарнацията на Рудолф Щайнер по-късно? Сега мога само да кажа най-общо, а 
иначе има нужда от по-дълго обяснение, но по-късно могат да бъдат зададени въпроси. 
Щайнер преживява в себе си това, което лежи много по-дълбоко от всичко, което се 
среща в инкарнациите, от това, което въобще се реинкарнира. За да стане по-ясно, нека 
да вземем следните строфи. Щайнер дава на своите ученици една медитация, към края 
на живота си, за по-дълбоката Азова същност, която той вече е преживял.  

Аз се взирам в тъмнината 
в нея се заражда светлината, 
живата светлина. 
Кой е тази светлина в тъмнината? 
Аз самият съм в моята реалност. 
Тази реалност на Аза 
не навлиза в моя земен живот. 
Аз съм само неин образ.  
Но аз ще я намеря отново, 
когато, 
с добра воля за Духа, 
премина през вратата на смъртта 

Ich schaue in die Finsternis 
in ihr ersteht Licht, 
lebendes Licht. 
Wer ist dies Licht in der Finsternis? 
Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit. 
Diese Wirklichkeit des Ich  
Tritt nicht ein in mein Erdendasein. 
Ich bin nur Bild davon.  
Ich werde es aber wiederfinden, 
Wenn ich, 
guten Willens für den Geist, 
Durch des Todes Pforten gegangen  



Вие виждате, (тази медитация трябва отново и отново точно да се разглежда) че 
Азът се различава от образа. Това е, което се инкарнира и реинкарнира – образът. А не 
по-дълбокият Аз. Личностите на индивидуалността, в множествено число. Личностите 
могат да стават видими – във физическия сетивен свят. А индивидуалността остава 
съвсем окултно скрита, невидима. Но тя образува нишката между различните 
превъплъщения на личността. И индивидуалността може да бъде намерена само чрез 
интуицията. Който взима под внимание това при Рудолф Щайнер, е защитен до 
известна степен. Защото при въпросите за реинкарнацията и кармата, личностите, 
имената и така нататък не са толкова важни. А особено големите имена, когато 
личността случайно е била известна. Александър Велики, Чингис хан и т.н. Това са 
личности. Много по-дълбокото дори няма име. Някои хора обаче, които може би са по-
повърхностни, които се стремят към сензация и приемат кармата и реинкарнацията, по 
правило се впускат тъкмо към нивото на личността. Никой няма да каже: Стигнах до 
това, че съм бил една много значима индивидуалност, тя няма име, не мога нищо да 
кажа за нея – никой няма да се заинтересува от това. Но ще се намерят хора, които ще 
кажат: Аз съм Клеопатра, Цезар, Мария Стюард или пък Чингис хан – в зависимост от 
вкуса.  

Едзард Клем: в университета в Бон имало студенти по египтология, една дама 
ми разказа, че през 1982 г. имало много Нефертити, но когато се оказало, че трябва 
да изучават йероглифите и знаците, и че египтологията не се състои само във 
външните белези и прилики, те напуснали специалността и никога повече не се появили 
там.  

Това е инфлация на сериозността за истинската кармата. Ние можем да кажем, че 
дотогава Рудолф Щайнер въобще не се е интересувал от своите собствени 
реинкарнации. Разбира се, ясно е било, че е имало такива, но самият той не се е опитвал 
непосредствено, отвътре, да разбере това. Той отново изчаква седем години след 
Азовото преживяване, когато се случва нещо друго.  

Ще го разкажа накратко: той изнася лекция. Там има човек, който много добре го 
познава и който познава много добре и цялата средновековна философия, схоластиката 
и Тома Аквински. След лекцията, този цистерциански свещеник идва при него и казва 
на Рудолф Щайнер: „Тази лекция е издържана изцяло в духа на Тома Аквински!”. Това 
по-късно Рудолф Щайнер казва на съоснователя на Християнската общност Фридрих 
Рителмайер: „Тогава ми се разкри моята предишна инкарнация.” Това – в смисъла на 
медитацията – е един от образите на вечния му Аз. Днес много хора се отправят 
директно към предишните си инкарнации и стигат до някакви спекулации. Рудолф 
Щайнер чака, докато светът доведе това до съзнанието. Той казва на Фридрих 
Рителмайер: „Внимавайте за това, което идва отвън при вас.” И още: „Виждате ли, при 
мен беше така.” Тогава Рителмайер си мисли също да опита.  

Историята, която сега ще ви разкажа показва, че всъщност не винаги става според 
схемата. След известно време Рителмайер идва при Рудолф Щайнер и му казва: 
„Слушайте, един антропософ с дарба за медиум ми каза следното: (Следователно 
отвън, от света, т.е. съвсем обективно, така да се каже) „Вие, Рителмайер, сте били в 
своята последна инкарнация Александър шести” Т.е. папа Борджия.” Знаете ли, какво 
му казал Рудолф Щайнер, когато чул това? „Не е зле, не е зле.” Той разбира се видял, че 
добрият Рителмайер изпитвал известни затруднения да приеме това за истина. А е имал 
и право. Това не е била истината. Или поне не цялата истина. Но вярвам, че Щайнер е 
искал да му каже: „Вие трябва да бъдете в състояние и нещо такова ужасно да можете 
да понесете в личното си съзнание, ако е така.” И така, той тогава го е избавил: „Вие 
сте имали в духовния свят една среща с този папа.” Един от най-лошите папи, които е 
имало в историята – отровител, с незаконородени деца, олицетворение на упадъка на 



католическата църква. Без тази среща, според мен, Рителмайер не би имал този импулс 
да каже, че има нужда от ново християнство. Защото какво се беше случило с 
християнството? Това казва Щайнер, както споменах в началото на тази лекция, че 
медиумът е възприел в неговото астрално тяло един вид откъслек от тази среща и го е 
интерпретирал погрешно. Вие виждате, че често е по-сложно отколкото само да се каже 
дали нещо е истина или не. Защото тук има и някаква истина. Имало е връзка с 
личността на този папа. Това просто показва трудностите и необходимостта от 
добросъвестност, с която да се правят преценки в тази област. 

Сега стигам до последната стъпка, защото може би ще направим пауза.  
Няколко месеца след това преживяване на Рудолф Щайнер с Нойман, което 

разказва Рителмайер, когато става дума за Тома Аквински, той посещава уважавания си 
учител Карл Юлиус Шрьоер. Тук трябва само да допълня нещо. Значимото Азово 
преживяване, което е основата за по-късното изследване на кармата, става в деня, в 
който е бил роден Карл Юлиус Шрьоер. А сега в действителност Шрьоер дава повода 
за систематичното изследване на кармата, което Рудолф Щайнер предприема и 
извършва до края на своя живот.  

Тогава едно събитие разтърсва и поразява цяла Европа – самоубийството, 
двойното самоубийство в Майерлинг. Престолонаследникът Рудолф и неговата любима 
и годеница се самоубиват по един загадъчен начин. Никой не може да проумее това. 
Рудолф, на 34-35 години, престолонаследник на короната на Хабсбургите, на Австрия, 
на Унгария – за една нощ той я захвърля. Външно погледнато – безсмислено. Рудолф 
Щайнер идва при Шрьоер, за да обсъди нещо друго, съвсем не във връзка с това. А 
Шрьоер, като из едно тъмно чувство, изрича една дума: „Нерон”. Щайнер вече познава 
от известно време Шрьоер и се озадачава. Защо той казва Нерон? Сега започва 
изследването. За самия него средновековието му е било вече разкрито. Сега той започва 
да изследва първия изследователски обект, ако може така да се каже. Това отново е 
една особена индивидуалност. Отново самоубийство, свързано с нещо много модерно 
днес – въпросът за злото. Когато се каже Нерон, се мисли за способността да се върши 
някакво безсмислено зло. Тогава Рудолф Щайнер започва систематично да изследва. В 
този случая изследването продължава доста дълго. За резултата той говори едва в края 
на своя живот. Той казва тогава, че престолонаследникът Рудолф е бил една 
реинкарнация на Нерон. Следователно, неговият учител Шрьоер е имал инспирация, 
която е била вярна.  

Но това не е било достатъчно за Рудолф Щайнер. Друго затруднение при това 
изследване е било, че тогава във Виена е имало доста голям брой хора, които са се 
смятали за отново въплътения Нерон. Външно погледнато, би могло да се каже: ами 
добре, фантазьори, комично, маловажно, но ако поне малко познавате учебника на 
Щайнер Как се постигат познания за висшите светове, вие знаете, че мислите са 
реални сили. Погрешните мисли са възпрепятстващи или дори разрушителни сили. 
Рудолф Щайнер описва през 1924 г., че във връзка с този въпрос за престолонаследника 
Рудолф е трябвало да мине през гъсталак. Следователно, първото систематично 
изследване на една кармична връзка е било изключително трудно. И аз вярвам, че 
Рудолф Щайнер съзнателно разказва това, за да може да събуди у слушателите една 
отговорност: „Не вземайте толкова леко реинкарнацията и кармата, защото утежнявате 
или улеснявате работата на един изследовател.” Личните спекулации в тази област 
правят изследването по-трудно. Не винаги тези лични спекулации могат лесно да бъдат 
разпознати.  

Бих желал да приключа с един пример. При някои лесно разпознаваеми случаи 
може да се използва дори известен хумор като терапия. „Една дама в Дорнах имала две 
деца – близнаци. По лични причини тя имала желанието нейните близнаци да не са 



случайни хора в световната история. Тя се разхождала с тях и ето, Рудолф Щайнер се 
задал насреща и тя го попитала: „Г-н докторе, какви ли са били моите двама синове?” И 
веднага дошъл отговорът: „Гьоте и Шилер”. Това е била малка терапия.  

Това е може би една малка скица на начина, по който Щайнер стига до 
изследването, строгостта, която то крие в себе си, има само по себе си, и как всъщност 
то е свързано с антропософията, със същинската мисия на Щайнер и с духа на немския 
народ.  

СЖ: Въпрос за кафене Грийнщайдл – не го чух точно (бел.прев.) 
Херман Бар казва много високо на всеослушание, че Рудолф Щайнер е толкова 

врастнал в своето мислене, че „не може въобще да ме разбере”. На което Щайнер също 
казва високо, за да го чуят: „Нищо по-лесно за мен от това, да разбера Херман Бар. 
Достатъчно ми е само да се върна назад във времето, когато още нищо не знаех.” 
Грийнщайдл е бил реален символ за едно време, когато е можел да се осъществява 
одухотворен обмен и в кафенето. Днес това вече не е възможно да се намери. Ако 
греша и ако в София има такъв Грийнщайдл, ще ви помоля да ме заведете там. Това е 
уникална смес от най-задълбочена сериозност и весела общителност. И може би един 
анекдот като край за Грийнщайдл. Рудолф Щайнер казва веднъж на Валтер Йохан 
Щайн, един от неговите ученици, когато минават покрай Грийнщайдл: „Щайн, тук, 
вътре, написах съчинението, върху което сега вашият брат работи основно в духовния 
свят отзад-напред.” Братът на Щайн пада през 1915 г. на източния фронт. Малко преди 
смъртта си той работи основно върху това съчинение и всъщност Щайнер казва: 
„Щайн, там беше написано това, върху което той сега работи в обратен порядък.” Да, 
тази култура на общуването в кафенетата е разрушена вследствие на културата на 
мобилните телефони. Навремето, когато човек е отивал в Грийнщайдл е знаел кого 
може да срещне там в този и този час. Рудолф Щайнер дори дава за известно време 
адреса на кафенето като свой пощенски адрес: Рудолф Щайнер, кафене Грийнщайдл.  

ЙД: Валтер Йохан Щайн открива една своя инкарнация през ІХ век. Да кажете 
нещо повече за това? Знаете ли нещо повече как е станало това? 

ТМ: Това е доста сложно, той много се е занимавал с девети век. Освен това той е 
познавал лично Елиза фон Молтке, както и Ита Вегман и Рудолф Щайнер, които имат 
също инкарнации по това време. Ако правилно си спомням, веднъж при една своя 
разходка из Ермитажа той има едно вътрешно преживяване, че той вече е пребивавал 
там.  

ЙД: Искам да попитам, в книгата пише, че за да се развива Тома Аквински така, 
както се развива, неговата сестричка е трябвало да бъде ударена от мълния. И това е 
жертва. А при Щайнер брат му, доколкото си спомням, е трябвало да бъде недъгав, 
за да може Щайнер да се развие. Тези две жертви на близка възраст, при Тома 
Аквински и при Щайнер, дали те са взели в своето съзнание жертвата преди да се 
родят или са били жертвани без тяхно, как да кажа – съгласие?  

ТМ: Аз бих казал, че това има предистория в духовния свят. Това са вероятно 
загадъчни съдби, които се изясняват едва по-късно, преди всичко когато става дума за 
продуктивността на една подобна съдба като сестра или като брат на Рудолф Щайнер. 
Има хора в обкръжението на Щайнер, които са взели много присърце неговите брат и 
сестра и са се грижили за тях, Лудвиг Полцер-Ходиц например, Норберт Глас. И аз 
вярвам, че при такъв велик човек като Рудолф Щайнер трябва да се разглежда цялата 
му среда. Там вероятно се крие голяма кармична драматургия, която има дълго минало, 
а вероятно и дълго бъдеще. Вярвам, че е важно да се прояви интерес към всички най-
малки подробности в живота на един подобен човек – всичките му братя и сестри, но да 
се описват и всички особености в биографията му. Това не се намира вътре в книгата. 
Искам накратко да го спомена.  



Рудолф Щайнер разказва, че като малко момче е имал странна привичка. Знаете я: 
смятал е, че след ядене съдовете повече не са необходими и ги е счупвал. Защо той 
включва тази сцена от живота си в автобиографията си? Той самият казва: „При мен 
това не е могло да бъде разрушителен гняв, защото с най-голямо старание съм се е 
грижел за своите играчки.” Прочетете какво казва Щайнер за тази сцена по-късно. За 
това съм говорил с човека, който открива детската снимка на малкия Рудолф Щайнер. 
Тя всъщност не е в тази книга. Има една много хубава снимка, на която Рудолф 
Щайнер стои до своята малка сестра. Тази снимка бива намерена едва през 70-те 
години на миналото столетие. Не при антропософи, а при човек от обкръжението му, 
мисля, че при Хорн. И човекът, намерил снимката, е запомнил такива дреболии от 
живота на Щайнер, като тази със съдовете. Това събуди един въпрос у мен. Защо 
Щайнер описва тази сцена в началото на своята автобиография? Той дори дава да се 
разбере, че това не е било разрушителен гняв, иначе не би трябвало да бъде описана. 
Ако разглеждате нещата в антропософията, ще видите, че във всяко материално нещо 
има духовни същества. Щайнер казва, че те са омагьосани вътре в материалното, за да 
можем ние да имаме основа за човешкото ни развитие. Тогава вероятно ще можете да 
намерите връзката, че в този жест лежи нещо много, много значимо. Всъщност, бих 
казал – антропософията в зародиш. Антропософията е тук, за да ни направи свободни 
същества, но тя е също тук, за да освободи и други същности, други същества, 
например елементарните същества, които са в затвора само за да ни служат. Когато 
службата приключи, те трябва да бъдат освободени. Важно е, че Рудолф Щайнер като 
дете не разбива просто някакъв предмет, а един специфичен предмет за всекидневна 
употреба. Детето изживява – тук има един предмет, в него има същества. Когато е 
изпълнена неговата функция, когато яденето е приключило, те не е необходимо да 
остават вътре затворени. В този жест се намира един импулс на цялата антропософия за 
освобождаване на съществата. Вие виждате, че Рудолф Щайнер идва, за да помага, за 
да служи, за да освобождава – също и природните, елементарните същества. Това е 
само един пример, че в една биография няма нищо излишно. Но понякога е необходимо 
човек да се позадълбочи без да спекулира. Така понякога могат да бъдат намерени 
удивителни неща. Хубава сцена. 

РТ: Имам духовно-научен въпрос. Знаем, че има различни видове Азове. Кой Аз не 
се въплъщава, както казахте одеве, а само неговият образ? 

ТМ: Бих казал така, това е най-дълбокото, което се крие, нека го кажем така – най-
дълбокото същество, което се намира така да се каже в състоянието в рая и което 
въобще не е отишло към превъплъщение. Можем да кажем, че това е чистото дете 
преди Луцифер, преди Ариман, в състоянието в рая. Индивидуалността без име или 
както Рудолф Щайнер казва в теософията – с вечното име. Той казва, че ние я оставяме 
в духовния свят, когато се въплъщаваме, като правим един вид обиколка из живота, 
връщаме се обратно, отново я срещаме и й донасяме плодовете от своята инкарнация. 
Ако не знаем това, ще бъдем може би склонни да разглеждаме личността, образа като 
най-дълбоката ни същност. Значи у нас има нещо неродено, което е също така и 
безсмъртно. То се намира под патронажа (не намирам по-подходяща дума) на един 
съвсем определен велик посветен – Скитианос, пазачът на най-дълбокото, което не 
влиза в инкарнацията. Един друг велик посветен е пазителят на това, което влиза от 
това вечно и непреходно като образ в инкарнацията и отново излиза от нея – Гаутама 
Буда.  

РТ: Това важи разбира се за отделните личности? 
ТМ: Да. Нека да разгледаме следния факт. Гаутама Буда е бил вероятно първата 

индивидуалност, която проследява назад без празноти всички свои предишни 
инкарнации. Вие ще намерите това прекрасно представено в цикъла на Рудолф Щайнер 



за евангелието на Лука. А също и голямата индивидуалност на Бодхисатвата, която 
става Гаутама Буда, извършва изключително голяма работа. Щайнер описва съвсем 
точно тези слоеве. Буда казва: „Аз медитирах, видях това и онова, но това и онова още 
не ги бях видял, моето просветление все още не беше достатъчно чисто.” След това 
казва: „Видях делата на духовни същности, но самите духовни същности още не бяха 
ясни.” И накрая може да се каже, че сега всички връзки на духовните същности и 
техните действия, а и неговите собствени предишни животи са му станали прозрачни. 
Тази индивидуалност е имала един ангел. Един ангел, който вижда, че неговият 
питомец е прозрял всичко назад, през което той преди това го е водил. Този ангел, 
според загатвания от Рудолф Щайнер, които са много сериозни и важни, се 
освобождава от своята задача, от предишната си задача. Той получава нова задача, след 
дълго време. Той ще стане наследникът на Михаил, като млад, истински дух на народа, 
на немския народ. Гаутама Буда ще стане водещият дух и това е една от най-дълбоките 
духовни задачи на този дух на народа, която се разкрива чрез Рудолф Щайнер – 
реинкарнацията и кармата. Ангелът на Буда ще стане водещият дух в Средна Европа. 
Ако се запитате сега – какво е това, което той особено може да стимулира – той е бил 
ангелът на една индивидуалност, която успява напълно да прозре какви инкарнации е 
имала тук на земята и по-късно се превръща във вдъхновител на едно научно 
изследване на реинкарнацията и кармата. И то не само за един човек, а за цялото 
човечество. В тясна връзка с Михаил. Да се разбере това означава да се разбере по-
дълбоко, че истинската задача в немската сфера няма нищо общо с външната политика, 
с властта, с всички тези ужасни неща, а е една духовна, универсална задача, свързана с 
реинкарнацията и кармата. Искам да приключа, че същинската мисия на Рудолф 
Щайнер е вдъхновена както от духа на епохата на Михаил, така също и от този млад 
дух, който е бил преди това ангелът на Гаутама Буда. И оттук – реинкарнацията и 
кармата. Според мен ангелът на Гаутама Буда се намира всъщност в ядрото на 
същинската мисия на Рудолф Щайнер.   
 

 
 



„Ясновидство, мислене и медитация”  
 

Бих искал да изясня нещо, което може би е било схванато малко едностранчиво 
вчера. Вчера говорих за ангела на Буда. Този ангел на Буда има връзка със същинската 
мисия на Рудолф Щайнер. Антропософията, реинкарнацията и кармата са разбира се 
също задачи на Духа на времето. Но във връзка със задачата реинкарнацията и кармата 
да се донесат днес на света, този ангел може да се разглежда като помощник на 
Михаил. Той е имал опита, а именно, че един човек – воденият от него Гаутама Буда – 
пръв е осъществил индивидуално едно цялостно познание за кармата. Това, което 
Гаутама Буда е постигнал за себе си по отношение на кармата и реинкарнацията, 
духовната наука трябва да донесе на света за цялото човечество.  

Във връзка с Германия, нещата трябва да се погледнат в много по-широк аспект, 
отколкото само като географски политическия елемент. Антропософията вероятно не 
съвсем случайно се ражда в одеждите на немския език. Т.е. когато се каже, че този 
ангел е както вдъхновителят на основната задача на антропософията, така и духът, 
който води елемента на германския народ в бъдещето, то в елемента на германския 
народ трябва да виждате една универсална космополитическа духовна задача, нищо 
друго. Ако погледнем и факта, че в Средна Европа от времето на Гьоте, преди него 
Лесинг, а след него до Рихард Вагнер, някои хора в немската култура стигат до мисълта 
за реинкарнацията – това не е случайност. Мисля, че вече се е усещало как идва нещо, 
свързано преди това с Азия, което вдъхновява конкретни разглеждания на 
реинкарнацията и кармата. Тези хора са усетили предварително това – от Гьоте до 
Рихард Вагнер, също и Вилхелм фон Хумболт – това е прелюдията от ХІХ век.  

Днес е един специален ден. Всъщност, всеки ден е специален, но днес денят е 
специален във връзка с тази тема. Днес е рожденият ден на Вилхелм фон Хумболт, 
приятел на Гьоте и на Шилер. Той живее във времето, когато в Европа тъкмо бива 
открита великата поезия от Азия – Бхагават Гита. Вилхелм фон Хумболт казва, че 
може да се смята за щастлив човек, защото му е било позволено да се запознае с тази 
поезия преди да почине. И в Бхагават Гита реинкарнацията и кармата са нещо, което 
се разбира от само себе си. Сега за съжаление съществува само фактът, че в 
географско-политическата Германия през изминалото столетие всъщност няма никаква 
връзка с този вдъхновител. Това, което се случва в Германия (интересно е, че в 
България има съвсем различни последици отколкото в други страни, поради закрилата 
на евреите) няма нищо общо с този истински дух. Истинската задача на 
средноевропейско-германския елемент може да бъде само духовна. Би могло да се 
каже, че там, където днес и в бъдеще в света е антропософията, там има нещо от този 
елемент, иначе не.  

Въпрос, който не чувам, но е нещо свързано с евреите (бел.прев.) 
Интересното тук е, че в тази страна над съдбата на евреите е господствала 

закриляща ръка. И двата народа са предразположени да поемат задача за човечеството, 
а не национална задача. Германският и еврейският народ. Гьоте казва веднъж: 
„Германците ще бъдат полезни за човечеството, когато са разпръснати навсякъде, като 
евреите.” Това е Гьоте. Когато през 1871 г. бива създадена Германската империя, 
Фридрих Ницше казва: „Трябва да се надяваме, че създаването на тази империя няма да 
доведе до унищожението на германския дух.” Но за съжаление това се случи. И само 
духовната наука може, нека да го формулирам така, да осъществи задачата на това 
духовно същество, на ангела на Буда и то по света, не само в Германия. Много съм 
благодарен, че през тези три дни тук мога да говоря на немски. Да се надяваме, че през 
следващите хиляда години наред с английския език, който днес е приет за универсален, 
отново ще възникне интерес към немския език. Просто защото това е езикът, на който 



за първи път се инкарнира антропософията. Познавам антропософи в Англия, които не 
говорят свободно немски, но могат да разбират мантрите. Рудолф Щайнер казва 
веднъж на един от първите си ученици, гениален математик и преводач, Джордж 
Адамс: „Така, както днес английският е международният език за общуване, немският 
език може да стане езикът на Духа в бъдеще – като латински, гръцки и санскрит”. Мога 
да си представя, че в бъдеще ще има издания на Рудолф Щайнер на български, на 
шведски, на унгарски – двуезични – на български-немски, на унгарски-немски. За тези, 
които искат поне малко да разбират нещата, които всъщност почти не могат да бъдат 
преведени. Надявам се с тези бележки да съм успял да изчистя евентуални 
недоразумения, че при думата „немски” нямам предвид нищо национал-шовинистично.  

ЙД: Този ангел ли се казва Видар? 
ТМ: Не, не. Може да има връзка, но не е точно така. По-сложно е. 
Исках още да кажа, че няма нищо, което да желая по-малко, а именно, да 

предизвикам такова недоразумение. Освен това аз не съм немец, а швейцарец. В 
нашето списание „Der Europäer (Европеецът)”, ние публикувахме статия под 
заглавието: Има ли още немци в Германия? Бих казал – много малко. Само тези, които 
са влезли в истинска връзка с елемента на духовната наука. Може да се каже и обратно, 
ако някъде по света се влезе във връзка с духовната наука на Рудолф Щайнер и нейната 
същинска мисия, влиза се във връзка и с това същество. Не е необходимо да се говори 
на немски език или да се живее в Германия. Вие виждате, че важното е да се насочи 
погледът към конкретни духовни същества като тези, които са написани на дъската – 
ангела…  

Сега бих искал да пристъпя към същинската тема днес. Ще хвърлим един поглед 
към нещо, което ще разгледаме утре, но част от него ни е необходима сега. Във връзка с 
нашата тема ми се иска накратко да обърна внимание на пет момента от настъпването 
на Михаиловата епоха. Това са пет момента, пет събития, пет задачи. Оттам към нашата 
тема – ясновидството днес в епохата на Михаил. Имаме няколко дати: 1879 г., 1899 г., 
1933 г., 1998 г. и днешното време. Тези дати посочват моментите, в които са се случили 
важни събития през епохата на Михаил. Духовни събития, които всъщност поставят 
определени задачи към нас в епохата на Михаил. Днес мога да се спра само на първите 
две, а на другите – ако имаме време утре.  

Задача № 1 и събитие № 1. Събитие № 1: Михаил става дух на времето за около 
350 години. Задача към човека – мисленето, насочено досега само към външните неща 
в природата и към техниката, да се използва, за да се разберат основно и вярно 
духовните неща така, както преди това са били разбирани физическите неща. Рудолф 
Щайнер нарича това „одухотворяване на интелекта”. Или другояче казано – не само да 
се вярва в духовното, както е било правено в продължение на хиляда години в Европа, а 
духовното да се изучава и изследва, както това правят учените с природонаучните 
закони като ги изучават. Никой няма да мине през мост, ако са му казали, че архитектът 
го е построил от някакви мистични чувства или ако му кажат: „Надявам се да 
издържи.” Вероятно тогава няма да премине с тежко превозно средство по него. По 
отношение на мостовете към духовния свят обаче много хора днес се задоволяват, 
когато им се казва, че биха издържали и са важни. Това означава, че хората се разделят 
– по отношение на външната природа и техниката искат точност, а по отношение на 
свръхсетивното се задоволяват с неопределеност и неясност. А това не е здравословно.  

Това е важно по отношение на второто събитие и втората задача. Тук не е много 
лесно да се каже какви точно духовни същества стоят зад него, но е съвсем ясно, че има 
такива. Краят на Кали Юга. 5000 години помрачено съзнание и духовност. За да стане 
интересно физическото, за да могат да бъдат създадени техниката, естествените науки и 
т.н. Накратко казано, задачата тук е – новото ясновиждане.  



Сега направете вътрешната връзка между първото и второто. Знаем, че днес има 
много ясновиждане по света. Ние можем да кажем, че лотосовите цветя в нашето 
астрално тяло започват да се въртят във вътрешния човек. Въпросът е дали се въртят в 
правилната или в погрешната посока. Там, където днес Кали Юга е преминала има 
генерална тенденция към ясновиждащи преживявания. Но не е гарантирано 
непременно, че ясновиждането, което днес се проявява, е едно наистина ново 
ясновиждане. Ново може да бъде само ако е свързано вътрешно със задача № 1 на 
Михаиловата епоха, те. когато то по някакъв начин почива върху мисленето. Когато 
завършим темата, може би завърша утре, ще видите пет събития, пет задачи и един 
организъм. Всички те са свързани помежду си. Бих искал само накратко да спомена за 
съществата, които играят роля тук: от 1933 г. етерният Христос, а от 1998 г. едно 
същество, което е от типа на Антихрист и което Рудолф Щайнер нарича Сорат. А днес, 
като нямам предвид конкретния ден, а от десет или двадесет години насам, 
инкарнацията на Ариман на запад. И отново това са задачи, но за тях ще говоря утре. 
Задача вследствие на събитието на Христос, задача вследствие на Сорат, факти и 
задачи вследствие инкарнацията на Ариман. За това накратко ще говорим утре.  

От една страна можем да се запитаме: какво е Михаил? Можем да дадем една 
абстрактна дефиниция, но може би и един образ. От друга страна можем да кажем: нека 
погледнем какви събития са се разиграли в досегашната част от епохата на Михаил – 
духовни събития. Тогава веднага ще видите, че към Михаил и времето, в което той 
действа принадлежи и факта, че се случват най-невероятните полярни духовни събития 
и ние можем да ги разглеждаме като наши задачи, да приемем тези събития сериозно и 
да се научим да ги разбираме. Дали е била възможна появата на етерния Христос да се 
случи по времето на Гавраил? Или пък инкарнацията на Ариман да се случи по времето 
на Орифиил или по времето на Рафаил? Не, всички тези неща се случват в днешната 
епоха на Михаил. Те поставят особени духовни задачи пред нас. Те обхващат целия 
спектър на духовните същества – от най-висшето Христос, до най-нисшите Ариман и 
Сорат, а между тях Луцифер. Целият спектър е тук. Оттук сега се връщаме директно 
назад на нашата задача – новото ясновиждане, което можем да развием, и то почиващо 
върху одухотворяването на мисленето.  

Епохата на Кали Юга преди 5000 години. Започва в 3001 година преди Христос. 
По индийската традиция това е датата на смъртта на Кришна. Наистина Кришна е 
представян като божество, но той е бил инкарниран и въплътен. От този момент 
нататък в еволюцията започва една нова способност. Бихме могли да кажем, че преди 
тази дата всеки човек е бил ясновиждащ, а краят на това ясновиждане настъпва бавно. 
И започва нова способност. Това е способността на мисленето. В Бхагават Гита вече 
ще намерите, а тя се отнася за доста по-ранно време, Кришна като учител на тази нова 
способност на мисленето. Арджуна получава съвсем прости мисли, които ни изглеждат 
елементарни, но за онова време те са били нещо съвсем ново. Той трябва да се научи да 
обхваща вечното, безсмъртното в чисти мисли. Това мислене следователно се развива 
през цялата епоха на Кали Юга, а сега тази епоха вече е отминала и идва едно ново 
ясновиждане.  

Сега ще ви моля да раздвижим малко мислите си. Ако нещо се развива в 
еволюцията, тогава в това, което се развива е имало нещо като зародиш или по-добре 
казано един вид екстракт от предишното и то все още е там. Следователно, в мисленето 
има все още нещо от ясновиждането. Но в същото мислене същевременно има вече 
нещо и от новото ясновиждане. Днес много хора може би ще кажат, че това е пълна 
безсмислица. Мислене и ясновиждане – като че ли няма по-големи противоречия. Това 
обаче не е вярно. Бих искал да ви представя тук нещо, което Рудолф Щайнер излага 
преди 100 години в Норвегия. И то тъкмо във връзка с тази велика и значима поетична 



творба, Бхагават Гита. Тя показва, че когато нашето мислене трябва да се освободи от 
сетивността, това е една ясновиждаща дейност и то важна ясновиждаща дейност. Вчера 
говорихме за четирите степени на познанието. Бихме могли да кажем, че на трите по-
ниски степени на познанието имаме нещо общо винаги с явленията – инспирация, 
имагинация, предметно познание. Всичкото това са в известна степен на първо място 
явления. Само интуицията се отнася за същността. А тя живее в мисленето. И ако ние 
наистина мислим, то това не е свързано с явленията, а със същината им. Това е дадено 
от Рудолф Щайнер в основните му трудове – Философия на свободата и много други. 
Веднъж той казва на своите слушатели, от които не всички са познавали неговите 
основни трудове: „Ако вярвате, че не сте ясновиждащи, ако това действително би 
било вярно, че не сте ясновиждащи, то тогава никога и не бихте могли да станете 
ясновиждащи. То е като при алхимиците” . Те е трябвало да имат един съвсем малък 
квант злато, хомеопатично количество, за да могат да произвеждат злато. Тоест 
погрешно е някой да каже „аз съвсем не съм ясновиждащ”, тогава той не се съобразява 
с това, че в способността си да мисли той има едно много важно ясновиждане, което 
дори за разлика от имагинацията, инспирацията и нормалното познание, стига директно 
до същината на явленията. Често ние мислим в погрешни, твърди, дуалистични 
противоположности. А тук ние би трябвало да мислим всъщност за нещо, в което 
другото се съдържа като зародиш. Така че би трябвало да се запитаме къде всъщност 
днес в мисленето вече е налице зародишът на ясновиждането. Ако не направим това, 
съществува опасност да кажем, че искаме да станем ясновиждащи и точно поради тази 
причина да започнем може би да презираме мисленето, тъй като си мислим, че между 
тях няма връзка. Това е голямата опасност. Днес не става дума за това да преживяваме 
ясновиждащи явления. Това всъщност въобще не е трудно. Или по-точно казано, тук не 
става дума да имаме само ясновиждащи явления. Те могат да бъдат интересни. Могат 
да бъдат писани книги за тях, да се изнасят лекции за тях. Или пък може да си каже 
човек: Да, трябва да работя върху това. Да не се съгласява с явленията нито 
имагинативно, нито инспиративно, доколкото те не достигат до същността, скрита зад 
тях, както прави младият Рудолф Щайнер още на 7 години. Или нека да вземем пример 
от мистерийните драми на Щайнер – за един човек, който също е виждал това.  

ТМ: Преведени ли са мистерийните драми на български език?  
КБ: Да, човекът, който ги е превел е тук. И посочвам Христо Маринов. 
ТМ: Поздравления, никак не е лесна тази работа! 
В първата драма има три картини, където се показва как Йохан Томасий, който е 

имал много духовни изживявания, вече знае чрез изучаването на духовната наука, че 
това са първоначално само явления, духовни явления. В края на четвъртата, петата и 
шестата той казва, „Да, аз видях духа на елементите". Той преживява духа на своите 
приятели, Капезий и Щрадер, единия го преживява повече в ежедневието, а другия – 
като млад мъж. И казва: „И още много аз изживях, но дали е било истина, дали е било 
измама? Това не знаех и още не го знам.” Тогава той отива в духовния свят, в седма 
картина среща духовното същество на своята приятелка Мария и тогава казва „едва 
сега съм сигурен за това, което изживявам – твоето същество.” Там всъщност Щайнер 
показва интуицията. В сравнение с нея, всичко преди това е колебаещо се, несигурно. 
Именно тази сила на интуицията вече живее в нашето обикновено мислене.  

Рудолф Щайнер пояснява това с други думи в един цикъл лекции за 
ясновиждането. Той казва, че в това мислене всъщност почива перлата на 
ясновиждането и че съвременните хора най-често са като кокошките, които подминават 
тази перла и не й обръщат внимание. Ето какво казва дословно:  

„Мислите и идеите възникват чрез точно същия процес на душата, чрез 
който възникват най-висшите сили. И е изключително важно първо да се 



научи човек да разбира, че в началото на ясновиждането всъщност се намира 
нещо съвсем всекидневно. Само трябва се обхване свръхсетивната природа на 
понятията и идеите. Човек трябва да е наясно, че понятията и идеите идват 
при нас от свръхсетивния свят. Едва тогава се вижда правилно, както трябва. 
Когато аз ви разказвам за духовете на висшите йерархии, за серафимите, 
херувимите, за престолите и надолу до архангелите и ангелите, то това са 
същества, които трябва да говорят на човека от висшите духовни светове на 
човешката душа. От същите тези светове идват идеите и понятията. Те идват и 
влизат направо в душите от висшите светове, а не от сетивния свят.”  

Следователно Вие виждате как ние трябва да преодолеем мнението, че мисленето 
и духът нямат нищо общо помежду си. В Теософията на Рудолф Щайнер ще намерите 
изречението: „Човешката мисъл е от веществото, от което е целият духовен свят, 
цялата духовна страна.” Веществен дух, затова можем да разбираме духовното. 
Рудолф Щайнер казва, че има сентенция на един велик философ в Германия, който 
казал веднъж: „Човече, имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!” И 
тогава Рудолф Щайнер казва в курса за ясновиждането, че днес трябва да бъде 
използвана една по-велика дума: „Днес трябва да се каже: Човече, имай смелост да 
разглеждаш твоето мислене като начало на твоето ново ясновиждане.”  

Ако се разбира това, тогава естествено медитацията е нещо съвсем различно, 
отколкото ако мисленето се подценява в значението му. Нещо различно е, когато човек 
медитира и вижда, че мисленето е от духовно естество, отколкото, ако се вярва, че 
духовното е отвъд мисленето.  

Разказаха ми, че един човек, който искал да има духовни преживявания признал 
на приятеля си: „Започнах вече да отвиквам да мисля”. Това естествено вероятно е 
удобно, въпреки че по-скоро би трябвало да се подсетим за следното: Да, това би могло 
да се направи, ако преди това обаче човек е свикнал да мисли. Според мен обаче, ако 
някой наистина се е научил да мисли, няма никога да му хрумне да се отучва да прави 
това. Всъщност все пак мисленето, това е записано и в Теософията, е най-висшата 
способност, която човек притежава в сетивния свят. Някой би могъл да каже – това е 
ужасно изречение, макар че го е казал Рудолф Щайнер. Това е студено мислене. Не 
стои ли чувстването доста по-високо от мисленето? Не би ли трябвало например 
любовта да бъде поставена много по-високо от мисленето? Разбира се, че тук няма да 
кажа нищо против стойността на любовта. Но ако желаем да изясним по какъв начин се 
съотнасят мисленето и любовта, то трябва да помислим върху следното. Мисленето е 
една доста по-висша способност отколкото повечето хора на пръв поглед могат да 
смятат за възможно. Нали разбирате, някой може да каже: да, но херувимите са много 
по-важни от мисленето на човека. Само че аз имам нужда от тази способност, в която е 
скрито и нещо съвсем обективно, не само субективно, за да мога да се запозная с 
всичко на света, според неговата същност. Някога е бил зададен един важен въпрос от 
ученик на Щайнер, към Рудолф Щайнер. Вчера вече го споменах, това е Валтер Йохан 
Щайн. Той се е занимавал много с философските и духовно-научните трудове на 
Рудолф Щайнер. И във връзка с един пасаж във Философия на свободата, той задава 
странен въпрос. Той забелязал, че в нея Щайнер говори за мисленето като за едно 
съвсем обективно същество. Моето мислене или Вашето мислене е само изразът на 
мисленето като такова, като същество. Затова никой не би могъл да каже, че някоя 
мисъл му принадлежи лично. Той с право казва, че когато става дума за усещане, 
чувство, за преживяване, тогава това наистина е нещо лично. Но мисълта определено е 
съвсем независима от мислещия човек. Или може би сред вас има някой, който ще 



каже: аз съм изключение, мисълта е моя, тя ми принадлежи. Не, мисълта е 
надличностна.  

Това също така е причината, защо цялото духовно-научно обучение в 
антропософията се изгражда точно върху този елемент.  

АД: Дали в залата има някой, който да каже… нали това беше въпросът? Но 
този въпрос се предхожда от един друг, за привидната прилика и съществената 
разлика между мисъл и слово. 

ДД: Нека да не го прекъсваме. 
ДБ: Въпросите после. 
ТМ: Да, въпросите после. 
Това е една съвременна задача на Михаиловата епоха, именно да се научим да 

разграничаваме – мислене, понятие и слово. На немски ние казваме denken, а какво 
казвате на български? Мислене. Ето това са две думи, но едно понятие. А всички думи 
или всички понятия имат един общ източник – мисленето, което ги създава. Сега искам 
да дам един пример как може да бъде изградена медитация върху мисленето, чрез която 
да се стигне до ясновиждане, и то в смисъла на новото, а не на старото ясновиждане. 
Споменахме, че често срещаните форми на ясновиждането – медиумистично, също и 
наркотиците – не са нови, защото не се изграждат върху този елемент на еволюцията, а 
искат да го елиминират. Това не е в смисъла на Михаил. Това е в смисъла на Ариман – 
хората да имат ясновиждащи преживявания, без обаче да могат да разбират наистина 
тяхната същина. Естествено, това може да се постигне по-бързо, а най-често е и по-
удобно.  

Рудолф Щайнер показва каква е разликата между мисленето и медитирането. Той 
дава едно изречение, което човек трябва да разработи, за да разбере, че е вярно и 
истинско. Изречението гласи – разбира се това е само пример, може да има и други 
изречения: „Аз се усещам мислещ ведно с потока на мировото ставане.” Това е едно 
много интересно изречение. То може да бъде тествано. Може би можем да му се 
противопоставим и да кажем: „Това не важи за мен! За мен важи, възприемайки, аз съм 
ведно с мировото ставане” Но това не е вярно, защото възприемането винаги ме 
поставя срещу нещо. И то ме води само до явления в света, но никога до същността. И 
това значи е илюзия, да вярваме, че само чрез възприемането, можем да станем едно 
със света. Всъщност противоположното е: „Възприемайки, аз се усещам разделен от 
потока на мировото ставане.”  

Това го казва Рудолф Щайнер: „Мислейки, аз усещам себе си в потока на 
мировото битие” (от „Прагът на духовния свят” – бел.ред.). Усещането е вътрешното 
възприемане. Но аз мисля. Първото, което можем да направим, е да го проверим. И 
тогава можем да кажем: стига. Сега не искам повече да мисля върху това изречение. 
Това вече го направих, намирам го за разумно, то е вярно. Сега ще направя нещо 
съвсем различно. Досега използвах това изречение, за да науча нещо за света. Но 
когато пожелая да премина от мисленето към медитацията, трябва да сменя 
отношението си. Сега мога да кажа, че искам да живея вътрешно с това изречение. Вече 
не се питам какво познание носи то. А какво ще се случи, ако вътрешно се 
концентрирам напълно върху това изречение, ако живея с това изречение. Тогава 
именно в душата се освобождават сили, които дори изграждат органите на 
свръхсетивното възприемане, от които се нуждая за да получа след това свръхсетивно 
познание. Следователно медитацията не е познание в обикновения смисъл, тя също 
така още не е и свръхсетивно познание, а тя подготвя органи – лотосовите цветя и 
други органи. Лотосовите цветя – това са органите в астралното тяло. С това 
съзнателно, систематично могат да бъдат създавани имагинации. По-висшите органи, 
свързани с етерното тяло водят до инспиративното познание, а за още по-висшите – за 



интуициите трябва да бъдат направени неща, които да действат чак до физическото 
тяло. Т.е. вие виждате, че когато започна да медитирам върху едно изречение, тогава не 
ме интересува дали във външния смисъл то съдържа истина или не, а каква сила 
съдържа в себе си. 

Рудолф Щайнер прави интересно сравнение – той сравнява обикновеното мислене 
и познанието преди медитацията с това, че ние извличаме от растенията семена и ги 
изяждаме като храна. Ние обаче можем да кажем, не ме интересува каква хранителна 
стойност има растението, а каква развиваща се стойност съдържа то, за да може да 
развие ново растение в себе си. В обичайното познание искам да имам познавателната 
стойност, да кажем стойността на витамините в случая с храната. Ако медитирам върху 
едно такова познато изречение, тогава не искам отново да имам първоначално 
познание, а развитието, което наричаме сили на растежа в същинския смисъл. 
Предпоставката за това обаче е да се науча така да владея обикновеното мислене, че да 
мога за известно време да го накарам да замълчи. Не да го отстраня завинаги, това би 
било фатално, но да го оставя да бъде потенциално без да го актуализирам. Аз си 
мисля, че това е един вид прагова ситуация. Понякога, когато човек желае да медитира, 
се случва да не може да излезе от рефлектиращото мислене, а да продължава да 
размишлява, да търси познавателната стойност. Но тук става дума за развойната 
стойност. За образуването на по-висшите органи за едно познание, което ще дойде след 
това. Не е много лесно да се разграничават тези две неща.  

Но от примерите за медитациите, които дава Рудолф Щайнер и които не идват 
директно от мисленето можете да видите, че принципът е същият. Кръстът с розите. 
Първо точно се наблюдават всички елементи, проникват се с мисленето, с познанието. 
След това се потапят в душата и така живеят. Второ действие. Може би утре ще дадем 
пример от тази тема днес, от т. нар. класни уроци на Рудолф Щайнер. Сега ще го 
спомена само накратко. Там има прекрасни изложения, където се апелира както към 
обикновеното мислене, първо за да се разбере една мантра, след което се казва: И сега, 
ако искате да медитирате, не обръщайте внимание на идеите, представите, а примерно 
на ритъма, да се разграничава много ясно едното от другото. Това не идва от теорията, 
а от упражняване – дали могат да се правят двете неща, да се разграничават, да бъдат 
свързвани и така нататък. Но виждате, че винаги при Рудолф Щайнер, при всички 
медитации, които той дава, от кръста с розите до медитациите в класните уроци, винаги 
се тръгва от обикновения здрав човешки разум.  

Ако някой днес върви по духовния път и намери гуру, който му дава мантра, а не 
му казва какво означава тя, можем да бъдем сигурни, че това не е новия път, пътя към 
новото ясновиждане. На Запад, но всъщност не само на Запад, не знам как е тук, има 
едно езотерично движение, което се нарича трансцедентална медитация. Има ли го и 
тук?  

ДБ: Да, има курсове по трансцедентална медитация.  
Там можете да отидете, след като сте се отучили да мислите. Там никой не се 

обръща към мисленето. Видях един документален филм от човек, който е бил в това 
движение и той каза, че в Махариши йоги на всеки се давала специална мантра, „само 
за теб, съвсем директно, на никого не трябва да я казваш”. И това действа известно 
време. Тогава някои споделили помежду си какви мантри са получили. И се оказало, че 
всички имат една и съща мантра. Това разбира се е духовна измама. Но хората сами са 
си виновни. Никой днес не трябва да взима мантра, в която да не е положен мисловен 
фундамент. Защото иначе не може да бъде решена втората задача – новото 
ясновиждане – ако медитацията няма нищо общо с мисленето. Т.е. ние трябва да 
разграничаваме в мисленето здравата основа, базата, а концентрацията върху това, 
което е в основата на мантрата може да се превърне в медитация.  



Това са основни принципни положения, независимо от какво е съдържанието, 
какви са темите, които се използват. Вие всички знаете, в антропософията има голям 
избор от медитации. Съществува разбира се опасност някои хора да си помислят, че 
трябва да правят всички медитации. Със сигурност е по-полезно, ако човек вземе само 
няколко, но да ги прави в продължение на дълго време, на години. И то винаги по този 
диференциран начин – да мисли, да си изясни, а след това да се опита да живее със 
съдържанието. Към мисленето разбира се трябва да се добавят усещанията, чувствата. 
Няма истинско мислене бе воля и чувство. Но при волята и чувстването, в истинското 
енергично мислене, вече има и нещо надличностно. То може да ни помогне 
медитацията да не изважда само проекции от несъзнавани лични душевни съдържания.  

Следователно, ние имаме възможността да се опитаме да направим нещо 
действително съвременно, без да отиваме в едно ясновиждане, което е проникнато от 
лични, съвсем субективни преживявания. Ние имаме свобода. За да можем днес да 
кажем, че желаем да медитираме съобразено с времето, в което живеем, за да стигнем 
до новото ясновиждане, трябва да тръгнем по пътя на обучаване на мисленето или пък 
можем да си кажем, че това много ни напряга, но да искаме да бъдем ясновиждащи. 
Това също е възможно, но тогава ще преживяваме какви ли не неща и няма да има 
нещо обективно, което да е от значение за другите хора.  

Рудолф Щайнер казва, че ясновиждането, което се насърчава от Ариман, а не от 
Михаил, води до там всеки да вижда нещо друго, така че накрая, макар да са 
ясновиждащи, хората стигат до кавга помежду си.  

Бих искал накрая още веднъж да подчертая, че когато желаете да предприемете 
съвременно медитиране, за да стигнете до новото ясновиждане, то трябва да почива 
върху мисленето. Който обучава мисленето си, например чрез изучаването на 
духовната наука, едновременно с това възпитава и по-висш начин на чувстване и воля. 
В теософията нищо не може да се сравни с чувствата на яснотата и топлината, на 
ентусиазма, които са свалени, породени чрез енергична духовна познавателна работа. 
Това не са непременно най-висшите чувства, които идват от само себе си, т.е. 
мисленето може като магьосник да произведе висши чувства.  

Сега накрая искам да спомена нещо, което не засегнах досега. В мисленето на 
човека се крие едно специално духовно същество. Всички, които наистина мислят, 
черпят до известна степен от едно определено духовно същество. Както всички хора 
принадлежащи към един народ имат определен народностен дух, за всички мислещи 
хора също има един дух на мисленето. Това няма нищо общо с езика. Този дух на 
мисленето е конкретно йерархично същество. Не ангел, като например ангела, 
ръководил навремето индивидуалността на Буда, също не и архангел. Това същество е 
от ранга на архаите. Рудолф Щайнер казва веднъж в един разговор, че всички мислещи 
същества взимат участие в живота на едно определено същество от архаите, на най-
стария от архаите, който вече е на път да се превърне в дух на формата. Един вид 
групова душа на човечеството. Бих казал, единствената групова душа, която ние не 
трябва да преодоляваме, а към която трябва да се стремим. Защото тази групова душа, 
този дух на мисленето е напълно съвместим с индивидуалната свобода. Ние сме 
свободни да мислим. Не можем да действаме така свободно според чувстването и 
волята си. Затова и общностите, изградени върху волята и чувстването винаги водят до 
проблеми, тъй като там по правило се появяват доминиращи личности. По-силното 
чувстване владее над по-слабото. С този дух на мисленето всъщност е свързана и 
тайната на създаването на общности в нашата епоха на Михаил. Всички съвременни 
общности трябва в този смисъл да се превърнат в мислещи и познавателни общности и 
именно това е, което може да ги обедини.  



Някой може да каже: Добре, щом с мисленето е свързан само един от архаите, 
значи това не е достатъчно. Мен ме интересуват по-висшите същества – от престолите 
до херувимите, до Светата Троица. Те не са ли доста по-висши от архаите? И да, и не. 
До известна степен, със сигурност да. Но за да можем да стигнем до познанието за 
всички по-висши същества, се нуждаем точно от това същество. То е като посредник, 
посланик, тъй като е свързан с всички други йерархични същества. Като мислещ човек 
не може да не се мине покрай това същество, за да се стигне до по-висшите йерархични 
същества. Това същество има огромно и централно значение наред с Михаил, наред с 
ангела на Буда, наред с великата индивидуалност на Рудолф Щайнер и другите велики 
индивидуалности, някои от които са живели и тук, в тази страна. Никой, който 
получава духовно познание, не може да мине без това същество от архаите. Този архай 
е може би най-важният гуру, с когото човек може да се срещне в най-голяма степен на 
свобода. Защото той може да ни даде достъп до всички духовни същества от 
йерархиите чрез нашето мислене. Ако това същество на мисленето бъде разбрано по-
дълбоко, в бъдеще ще има по-малко зависимост от външните авторитети на този свят. 
Като създател на духовната наука, Рудолф Щайнер никога не е искал да бъде считан за 
гуру, да има слепи последователи, той е искал да бъде разбиран. Към нашето разбиране 
за Рудолф Щайнер принадлежи и дълбокото познание, което можем да придобием за 
истинската същност на мисленето. Вие виждате, че за нашето мислене и познание няма 
друго същество, което да е по-близо до нас от съществото, за което говорихме. Дори не 
и нашият личен ангел. Него можем също да разберем, ако направим връзка с това 
същество. Следователно, една от задачите на Михаиловата епоха е да разбираме все по-
дълбоко и по-дълбоко истинската същност на мисленето, за да можем да се стремим 
към ясновиждане и медитационни форми, които са наистина съвременни.  

Мисля, че засега това е достатъчно. Може би ще има някои забележки или 
въпроси.  

РА: Има ли име това същество от архаите?  
ТМ: Не съм стигнал до името, но въпросът е основателен. Това същество е много 

тясно свързано с Михаил. То е загадъчно и е може би като един по-възрастен брат. 
Между Михаил, Пазачът на прага и това същество има връзка. Трябва да подхождаме 
много бавно, духовният свят е толкова богат.  
 

 
 



„Михаиловото училище в духовния свят и на земята”  
 

Радвам се, че мога да говоря пред вас по тази последна тема. А темата е 
Михаиловото училище. Бих искал да направя това в три части. Михаиловото училище 
както Рудолф Щайнер го представя от ХV до ХІХ век, след това от ХІХ до времето, 
когато живее Рудолф Щайнер, най-вече през 1924 година, и оттогава до днес и в 
бъдеще. От 1879 година ние се намираме в Михаиловата епоха.  

Вече разгледахме накратко две от основните събития на тази епоха – 1879 г., 1899 
г. и видяхме, че с тях са свързани събития от духовно естество и задачи за нас. След тях 
идва 1933 г., Христовото събитие, началото на новото откровение на Христос. Освен 
това споменахме 1998 година, годината на едно значимо задържащо влияние от 
окултен тип, едно същество свързано духовно с тази година, чието име се появява 
първо като име на хотелска верига в Германия от 1998 година – Сорат. А днес ще 
направим връзка с вчерашната лекция, в която споменах за петото събитие – 
инкарнацията на Ариман и задачата, която има решаващо значение, познаването на 
злото.  

Следователно, по отношение на Михаиловото училище днес се намираме в 
момента, когато същевременно имаме и задачата да задълбочим познанието за злото.  

Ако направим един преглед до тук, всичко, което знаете за Михаиловото 
училище, е това, което ни е представил Рудолф Щайнер. Разбира се, и преди това 
духовните течения, църковната, а и философската и езотеричната традиция са говорили 
за Михаил. В голямата школа на Шартр, за която през 1924 г. Рудолф Щайнер говори 
подробно, един от великите учители там, Аланус аб Инсулис, посочва че през 1879 
година ще дойде ново време, Михаиловата епоха. А Рудолф Щайнер описва, че Михаил 
е едно особено същество сред архангелите, Дух на времето, и че ще има особено 
голямо значение през тези 350 години, защото Михаил има специално отношение към 
човешката свобода. В сегашната Михаилова епоха чрез нашата задача да обхванем 
духовното чрез мисленето, той не може като другите архангели, да подаде така да се 
каже импулса и да го остави до действа на „самотек”, дори преди 1879 г. той не е 
можел да направи това. Затова той създава в духовния свят голямо, свръхсетивно 
училище със свръхсетивно обучение в него. От ХV до ХІХ век всички хора, които се 
чувстват по какъвто и да било начин привлечени от антропософията, са посещавали по 
някакъв начин това училище. Какво е било преподавано в това училище? Един голям 
обзор, голям преглед на ученията на всички древни мистерии през цялата човешка 
история. Рудолф Щайнер говори за великото учение на посветените (за получилите 
посвещения при инициациите). Било е показвано в ретроспекция това, което е било 
получено като познания на инициациите в човешката история. Но не само за да могат 
учениците да погледнат назад, а за да може да се събуди свръхсетивно прозрението, че 
трябва да има съвсем нови мистерии. Че трябва да има и съвсем ново Християнство. 
Мисленето вече се е развило, развила се е и свободната индивидуалност и древните 
мистерии не могат да изпълняват в старата си форма своята истинска функция за 
човечеството.  

Кой е бил участник в Михаиловото училище през тези векове? Мисля, че можем 
да опитаме да си създадем жива представа за това. Да си представим как през вековете 
влизат и отново изчезват много и най-различни души. Най-общо казано – повечето 
представители са били от двете големи течения, за които Рудолф Щайнер говори много 
през 1924 година – платонични души и аристотелови души. Не бива да си представяме 
училището като идилично духовно място, което би могло да бъде херметически 
затворено за други духовни течения през тези векове. Имало е и едно течение, с което 
дори е трябвало да се води борба. То тръгнало от една голяма индивидуалност, играла 



голяма роля през ХVІ, ХVІІ, баща на материалистичното природознание, на 
сенсуализма като философско течение – сър Франсиз Бейкън. През 1924 г. в лекциите 
си върху кармата Рудолф Щайнер говори много за Бейкън, които вие познавате. Той 
казва нещо много специално за нето, което не е казвал, доколкото ми е известно на мен, 
за никой друг. Той казва, че след смъртта му мислите на Бейкън стават един вид 
същества. Рудолф Щайнер използва едно понятие, което е използвано и от самия 
Бейкън – идоли. Според Бейкън, идолите са всичко това, което човек си създава като 
илюзии наблюдавайки света. Най-лошите илюзии човек си създавал, когато вярвал, че 
духовното съществува и че той може да опознае духовното. Рудолф Щайнер казва, че 
след смъртта му, мислите на Бейкън се превърнали в същества, демонични същества.  

Възниква един голям въпрос. Ще намерите само едно място, което може да обясни 
защо този човек с материалистични идеи, защото той не е нито първият нито 
последният материалист, оказва такова огромно въздействие след смъртта си. Рудолф 
Щайнер дава едно указание, което още не е разработено, доколкото ми е известно. Още 
през пролетта на 1916 г., когато говори за тамплиерите, той споменава, че още в 
четвъртата пра-туранска атлантска епоха един дух формирал за пръв път идеята за 
материализма. Следователно, визията на Бейкън има далечни корени, достигащи назад 
чак до четвъртата атлантска епоха. След неговата смърт в началото на 17-ти век, 
неговото мощно въздействие нахлува, така да се каже, чак в Михаиловото училище. 
Доколкото си спомням, Бейкън умира през 1626 г. Следователно, и в Михаиловото 
училище има смущения. Не може духовните му стени да се изолират херметично. Така 
възниква духовна задача за две индивидуалности, на Аристотел и на Александър 
Велики, най-вече за едната от двете индивидуалности. Преди всичко индивидуалността 
на Александър Велики има духовната задача в рамките на Михаиловото училище да 
парализира това въздействие на демоните на Бейкън. До известна степен тя успява, но 
не 100%. Тези демони, които не са могли да бъдат парализирани, според Рудолф 
Щайнер се превръщат в инспираторите на материализма от ХІХ век. Щайнер пояснява, 
че учениците на Бейкън в духовния свят стават по-късно материалистични 
естествоизпитатели или пишат материалистичната история. Ние виждаме в 
Михаиловото училище едно велико учение, учението на посветените, но и едно 
смущаващо течение, което човек също трябва да вземе предвид. Освен това, успоредно 
на Михаиловото училище горе в друховния свят, във вътрешността на земята се създава 
Ариманическо контра училище. За това Ариманическо контра училище се говори още в 
школата на Шартр. В един от своите трудове – Антиклавдиан, големият учител в 
школата на Шартр Аланус аб Инсулис описва един небесен консилиум – по какъв 
начин трябва да бъде създаден новият човек. Той описва и един контра консилиум, 
който иска да попречи на всичко това, което трябва да създаде новия човек. Ние можем 
наистина да си представим колко много души, живи души са били в това училище. Но 
вероятно не е било едно и също през ХV или ХVІ, или пък през ХVІІ век, или пък през 
цялото време, или само в определено време, защото всеки се е въплътявал в някакъв 
момент. Човек може да си представи, че както и в едно земно училище, и там не всеки 
от присъстващите е присъствал винаги със същата интензивност през цялото време. 
Имало е елементарни същества, имало е и духовни същества – ангели. И между 
присъстващите там са се създавали различни взаимоотношения. Някои може например 
да са били в страничния кораб на духовната катедрала, където се е провеждало 
Михаиловото училище, когато нахлуват да кажем известни аромати от бейкънизма, 
които са могли наистина да бъдат помирисани духовно.  

Защо ви казвам това? Поради факта, че хората идват в антропософията наистина 
носейки в себе си склонността към някои течения, като например такива, които 
произтичат от Бейкън. Това става защото съответният човек не винаги е седял близо до 



нозете на Михаил, а някъде там, където са се разигравали и други неща. Има например 
едно схващане, от около 30 години, и то всъщност идва от Бейкън, според което това, 
което не е документирано с исторически документ, всъщност не съществува. В момента 
такъв един човек в Средна Европа твърди, че автобиографията на Рудолф Щайнер е 
неизползваема като исторически източник. Първоначално това го твърди не 
антропософ, но междувременно има вече антропософи, които намират това за съвсем 
правилно. С тази картина бих искал само да стимулирам едно разбиране за това колко 
сложна може да бъде ситуацията, че някой се е намирал в Михаиловото училище 
въпреки това е могъл да възприеме нещо от някое течение, което не е истинско 
Михаилово течение. Както в едно обикновено училище, веднъж ученикът сяда отпред, 
друг път – отзад, трети път до вратата и може би започва да бъбри със съседа по 
времето на урока и пропуска нещо. (ЙД – а има и двойкаджии). Да, ако има оценки, 
тогава може и да повтаря годината. Но може също някои да си каже, че ще отиде да 
послуша малко там, където е течението на Бейкън, да види дали няма да му е по-
интересно. Т.е. някак си всички са били вътре, но  въпросът е как точно са били вътре. 
Чрез себепознание човек би трябвало бавно да стигне до това разбиране.  

Следователно, има едно духовно училище, което съществува в духовен 
драматизъм. Би могло да се каже, че колкото повече михаилови импулси се приемат в 
това училище, толкова по-голяма опасност ще има тези Михаилови импулси да бъдат 
по някакъв начин окарикатурени и превърнати в нещо съвсем друго.  

Както описва Рудолф Щайнер, през прехода между ХVІІІ и ХІХ век, основното 
обучение в това Михаилово училище приключва култово в големи имагинации. Прави 
се едно култово имагинативно обобщение – обновяване на мистериите, обновяване на 
Християнството. Ако погледнем към определени поетични творби, вдъхновени от този 
култ, можем да получим представа за него. Защото е имало хора на земята, които с 
душите си са влезли в този култ – Новалис и Гьоте например. Гьоте пише приказката, 
Рудолф Щайнер разказва това, а приказката възпроизвежда обобщаващо темата, 
разработена в култа – обновяването на мистериите. Скритият подземен храм се появява 
в света. Трите основни душевни сили на мисленето, чувстването и волята стават 
самостоятелни – това са тримата царе в приказката. Старото съвместно взаимодействие 
между мислене, чувстване и воля, което се поддържа повече или по-малко 
автоматично, вече се разпада. Това е смесеният цар. И тъй като тези три душевни сили 
се разделят, е необходима нова социална фигура в света. Това не е казано изрично от 
Гьоте, но съществува в неговата приказка. Защо е тази промяна на съотношението 
между душевните сили? Защото сега цялото човечество стига до един момент, в който 
се доближава до Прага на духовния свят. В приказката – реката, която може да бъде 
пресечена по различни начини. По един повече правилен, желателен начин или по един 
не толкова правилен начин. И се показва какво може да се случи, ако човек премине 
отсреща твърде малко подготвен. Младежът първоначално бива парализиран. Оттук 
става разбираемо, че много хора изпитват един вид ужас от това преминаване на прага. 
Защото ние трябва да се настроим към духовния свят по съвсем друг начин, отколкото 
се настройваме към физическия свят. И защото имаме много повече навици, които ни 
свързват към физическия свят, отколкото навици, които ни позволяват да се движим в 
духовния свят. Следователно цялото човечество преминава сега в Михаиловата епоха 
през Прага, но как? Често много несъзнателно. Въпреки това, макар и да се преминава 
несъзнателно, това, което става при преминаването през прага се случва – душевните 
сили се разделят една от друга. Това можем да го видим ежедневно в света – колко 
много хора има, при които мисленето не е във връзка с волята. Или пък чувстването им 
подивява и тръгва по напълно самостоятелни пътища. Това са явления, които 
придружават несъзнателното преминаване на прага . Ние всеки ден научаваме за актове 



на насилие без мотивация. Неконтролирана воля, която се проявява в някакво действие 
без участие на мисленето. За да може това несъзнателно преминаване на прага на 
цялото западно човечество да бъде осъзнато, на света се появи антропософията. Чрез 
антропософията можем да се научим да боравим с това освобождаване на душевните 
сили така, че тъкмо Азът да поеме функцията да ги приведе в нов, свободен вид, в 
хармония помежду им, защото старата хармония изчезва.  

И в антропософията става така, че Михаиловото училище е свалено от духовния 
свят на земята. Чрез Рудолф Щайнер следва продължението на Михаиловото училище 
за хората, които са въплътени сега, за да им се покаже как те систематично могат да се 
научат правилно да преминават Прага на духовния свят. Между 15 февруари и 2 август 
1924 г. Рудолф Щайнер дава едно обучение, което е продължение на Михаиловото 
училище на земята. Това, което отличава това училище за постигане на познания за 
висшите светове от всички останали известни – поне на мен – езотерични течения, 
може да бъде напълно изяснено в едно отношение. От първата лекция до 
деветнадесетата лекция има винаги едно духовно същество, което се намира на 
границата на двата свята и с което ние трябва да се запознаем, за да се предаде всичко 
по правилния начин – Пазачът на прага. Тук се има предвид големият Пазач на прага, а 
не малкият Пазач на прага. Двамата са описани в Как се постигат познания за 
висшите светове. Едно обективно духовно същество от ранга на архангел. Рудолф 
Щайнер описва този архангел и друг път, но не в класните уроци, а преди това в една 
мюнхенска лекция, където казва: „Това същество не е участвало в нищо от това, което 
човекът е преживял и през което е трябвало да мине след изгонването от рая”. Т.е. 
цялото последващо развитие, което вследствие на Луцифер и Ариман е било 
модифицирано, разбира се и вследствие на приемането на Михаил, и на Христовия 
импулс. Това същество не е участвало в това развитие. То насочва погледа си към това 
в нас, което е съвсем чисто, което е останало така да се каже като в рая. Всичко 
останало, което не се е запазило както е било в рая, ние трябва да търсим да познаем, 
може би трудно и болезнено, за да можем да преминем през Прага на духовния свят. 
Няма друго духовно обучение в съвременността, което да обръща такова внимание на 
срещата с Пазача на прага в смисъла на Михаил. Пазачът на прага и Михаил биха 
могли да бъдат разглеждани като братя. Ако искаме да хвърлим един кратък поглед 
върху продължението на Михаиловото училище на земята чрез Рудолф Щайнер от 
февруари до септември 1924 г., то ще намерим една великолепна, разбира се както 
навсякъде при Щайнер, но тук още по-активирана архитектура на тези 19 лекции.  

Бих искал да обърна внимание само върху нещо съвсем елементарно. Тези лекции 
вече се намират отпечатани във формата на книга от почти 30 години. Можете да ги 
поръчате в книжарницата, поне в Германия и в Швейцария, те днес могат да се намерят 
дори и в Интернет. Ще се върна отново на въпроса какво означава това за днешната 
фаза. Вие знаете, че първоначално е имало много строги условия само за членовете на 
училището. Дори не е можело да се водят записки. Имало е 19 урока и 19 изключвания 
– на хора, за които Рудолф Щайнер е смятал, че не взимат нещата достатъчно сериозно. 
Върху това по-късно в третата част на лекцията.  

Сега само един поглед към тези 19 урока като цяло. Публикациите досега са в два 
тома, в първия – от първи до девети урок, а във втория – от десети до деветнадесетия 
урок. Ако би трябвало да бъдат разделени, би било целесъобразно да не бъдат 
разделяни от 1 до 9 и от 10 до 19, а да се вземе под внимание що за странно число е 
числото 19. Съвсем грубо казано, според простата аритметика то е 12 и 7. Към 
архитектурата на това обучение спада – на земята от Рудолф Щайнер, по поръчение на 
Михаил да се направи обучение, ясното структуриране на 7 и 12. Като отзвук от 
средновековното духовно изучаване на седемте свободни изкуства, първите уроци ни 



водят в известна степен до сферите на планетите. А в седмия урок идват 
монументалните велики медитативни думи при Пазача, който подканва сега човека да 
пристъпи в духовния свят. След това идват 12-те урока, които всъщност водят в 
космоса, към зодиакалните знаци. В основата им са заложени всъщност душата и 
духът. Вземете също така първият Гьотеанум – седем колони на цялата еволюция, 
дванадесет по-малки купола, душа, дух, развитие на душата и вечното на духа, така да 
се каже до тях. При всички сериозни езотерични традиции това е било винаги свързано 
с времето, докато докосването до зодиакалния кръг води до сфера, намираща се над 
времето. На него отговаря това, което може да се нарече вечност. Следователно, вие 
виждате една определена архитектура на Рудолф Щайнер. И въпреки че той никъде не 
говори ясно за това, днес, когато работим, ние намираме това разделение, то присъства.  

Има една съвсем драматична ситуация в края на тези деветнадесет урока, когато 
Рудолф Щайнер отпътува от Дорнах за Англия. Той казва в последния час нещо, на 
което не винаги се обръща внимание. Сега, с деветнадесетият урок завършва първият 
срок на първия клас на Михаиловото училище на земята. Първият срок на първия клас. 
И той дава указания, че ще има продължение, дава дори известна информация за това, 
какво ще бъде съдържанието на втория срок и съдържанието на третия срок на първия 
клас. Съвсем определено можем да кажем: медитации за конкретно духовно спомняне. 
Какво трябваше да си спомни човек? Във втория срок на първи клас – това, което човек 
е преживял, ако е бил там, в космическия култ.  

ДД: Това е втори срок или дял от първи клас или е втори клас? 
Това е втори срок от първи клас, така се нарича. А при третия срок от първи клас 

това планираните медитации биха помогнали на медитиращите да си спомнят какво са 
преживели в Михаиловото училище. Тогава биха могли да бъдат доведени до 
съзнанието може би тези духовни преживявания преди раждането част по част, много 
по-конкретно, отколкото би могло да се направи това без систематично обучение и 
медитациите. Има няколко отделни индивидуални медитации за г-жа д-р Вегман, които 
могат да ни дадат представа за това, как щяха да бъдат разширени медитациите. 
Медитации, които щяха да помогнат за постепенното извикване в съзнанието на 
преживяванията от Михаиловото училище преди раждането.  

Следователно ние виждаме, че Рудолф Щайнер завършва първата част, първия 
срок на първия клас и посочва в перспектива два следващи срока. Но продължението не 
е последвало. В последния урок – деветнадесетия – той казва за деветнадесето 
изключване. Днес би могло човек да остане с впечатлението, че в този последен урок, 
където той съобщава отново за изключването на един член, Рудолф Щайнер се е 
надявал членовете да бъдат толкова разтърсени, че когато тръгне да види, че би могло 
да се продължи. Но изглежда, че не е станало така. Възможно е някои от 
присъстващите да са се зарадвали най-вече че това изключване не ги е засегнало тях. 
Както и да е, след като се връща, Рудолф Щайнер вече не споменава, че е възнамерявал 
да прави нещо по-нататък.  

През септември в Дорнах има едно повторение със седем урока. Имало е 
повторение и преди това в различни градове, но това са били варианти на това, което е 
дал в Дорнах в 19-те урока. Той заминава за Англия и преди седемте повторни уроци в 
Дорнах, там се случва нещо, което е било очевидно много значимо. Той казва, че в 
Лондон се е случило предателство. С това той не може да има предвид, че някой член, 
което се е случвало и преди това, си е забравил мантрите или е дошъл по-късно. Да си 
представим ситуацията в Англия. Същата вечер Рудолф Щайнер говори много 
категорично за Франсис Бейкън и другите течения. В Англия тогава има доста окултни 
течения, които не се движат по Михаиловата линия. И изглежда, макар че Рудолф 
Щайнер не казва конкретно, че от едно друго, неприятелско окултно течение е било 



прието нещо в класа. За Рудолф Щайнер това означава, че нещо трябва да бъде 
променено, че трябва да бъде изградена защита. Да, класът е трябвало да бъде защитен.  

Той внася две изменения. Това се вижда, когато се връща в Дорнах и изнася 
първия повторен урок. Г-жа д-р Вегман ще трябва от този момент нататък да взима 
решението за приемането на новите членове в класа. Преди това тя не е правила това. И 
всеки нов ученик е трябвало така да се каже с ръкостискане от Рудолф Щайнер и Ита 
Вегман да даде един вид обещание. Спомнете си сега това, което описах накратко за 
Михаиловото училище. В връхсетивното Михаилово училище се намесва един вид 
смущение. Кой на първа линия трябва да се опита да го отбранява срещу това 
смущение? Индивидуалността, която преди това е била въплътена в Александър 
Велики. В края на август в земното Михаилово училище се появява смущение. Кой 
бива призован сега да застане помагайки до Рудолф Щайнер? Г-жа д-р Вегман. Това е 
като отблясък на едно произшествие, разиграло се извън земята, в свръхсетивното 
Михаиловото училище, което се повтаря в известен смисъл и в реалността на земята. И 
второто изменение, внесено от Щайнер – появява се Михаиловият знак. В края на 
моето изложение днес искам днес да ви кажа нещо за него, но след една малка почивка.  

Така приключва прегледа на тази може би външно втора фаза, при която 
Михаиловото училище идва на земята и бива продължено. Учителят е Михаил чрез 
Рудолф Щайнер – той винаги подчертава, че това са думи на Михаил, на Пазача. Чрез 
Рудолф Щайнер учението продължава на земята. Сега се повдига въпросът, че то 
прекъсва, в известен смисъл уроците спират. Няма втори срок на първия клас, няма 
трети срок на първия клас, а и въобще пък няма втори клас, въпреки че през 
изминалите десетилетия се говори от време на време за това. Онези, които може би от 
тогава до днес продължават да говорят за втори клас, на тях просто би трябвало да им 
бъде зададен един елементарен въпрос – донесете ни мантрите, за които Рудолф 
Щайнер е загатнал за какво се отнасят те, но не са били дадени. Не може да има 
продължение без съответните мантри. Ако се вземе предвид това, възниква въпросът, 
какво е нашето отношение след смъртта на Рудолф Щайнер до днес към това, което ни 
е било оставено от тази кратка фаза, когато Михаиловото училище е дошло на земята? 
С този въпрос бих искал да направим сега една малка пауза. 

Нека сега да преминем към третата фаза на Михаиловото училище. Дотук 
говорихме за свръхсетивното Михаилово училище, за култа, с който то завършва и за 
времето от февруари до септември 1924 г.  

Въпросът преди паузата беше: Какво се случва сега? Дали Михаиловото училище 
долу ще продължи? Според мен, в смисъла на това, че за продължаването му са 
необходими мантри, които Рудолф Щайнер не е дал, отговорът е – не, няма да 
продължи. В никакъв друг смисъл ли няма да продължи? Михаиловото училище ще 
продължи в духовния свят. В продължението има отново учения в духовния свят от 
1924 г. нататък, продължения на Михаиловото учение, и учителите са Михаил, но вече 
и Рудолф Щайнер. Към ученията, които сега са в свръхсетивния свят, които отново 
стават свръхсетивни, принадлежат централните събития на Михаиловата епоха: 
загадката на Христос, етерният Христос, темата за силите на бездната – и двете неща са 
свързани с 1933 година. Етерното събитие започва приблизително в тази година, но 
също и издигането на звяра от бездната. Бих казал, че имаме продължаващо 
свръхсетивно Михаилово училище, в което със сигурност са били много хора, които са 
родени може би в средата или след средата на века, на ХХ век.  

Кой е бил Михаил? В училището той е бил Учителят. В него може да се научи 
още по-задълбочено що за същност, що за същество е той. Космическият Христос, 
Сорат, инкарнацията на Ариман – представям това само като скица на това, което в 



известен смисъл е било правено в истинското, продължаващото Михаилово училище 
след смъртта на Рудолф Щайнер в духовния свят.  

Това, което ние правим тук, долу, във физическия свят – ние имаме текстовете от 
втората фаза. Но на нас трябва да ни е ясно, че същевременно се разиграва една трета 
фаза, отново в духовния свят. Ако се вземе това под внимание като перспектива, която 
е истина или може действително да бъде, това има известни последици. Тогава можем 
да кажем, че не можем тук, долу, да искаме да открием третата фаза, за това няма 
подходящи хора с такива способности. Но ние можем да работим с резултатите, с 
даровете, от втората фаза, да работим така, че да станем до някъде отворени за това, 
което сега се случва в духовното, действителното Михаилово училище. Да не 
забравяме, тук един проект е бил прекъснат, но се продължава (чертае на дъската) и 
ще трябва да настъпи времето, когато ще се продължи отново долу, във физическия 
свят. Но тогава вече с новите мантри. Тогава няма да се продължава само горе, а и 
долу. За тази цел обаче са необходими и хора със съответните способности. Според 
мен, това могат да бъдат само хора, които са били съответно подготвени и определени 
от Рудолф Щайнер и Християн Розенкройц. Изглежда, че днес това още не е настъпило. 
То обаче не означава, че няма смисъл да работим сериозно и интензивно с това, което 
сме получили тук във втората, земната фаза. Дори бих казал, че ние трябва да правим 
това. Защото съществува един велик закон на историческата приемственост. 
Представете си, че след десет, двадесет, тридесет години някъде ще има хора, които 
наистина могат да продължат с мантрите, както дава да се разбере Рудолф Щайнер. 
Тогава естествено се отправя голямо предизвикателство към способността ни да 
разграничаваме. Мисля, че никой няма да бъде в състояние да прецени дали новите 
мантри наистина са продължени в смисъла на Рудолф Щайнер, това, за което той дава 
да се разбере в последния класен урок, без да се е опитал да научи, да разбира, да 
медитира дълбоко и божествено старите мантри от 19-те урока. Предпоставката за 
новите мантри, в случай че те дойдат в бъдеще, а те ще трябва да дойдат, защото 
Рудолф Щайнер не прекъсва един проект завинаги, щом вече веднъж е дал дума.  

Следователно, това, което можем да направим ние е да създадем един вид 
приемственост, защото мантрите на втория и на третия срок на първи клас няма да 
могат да бъдат изговорени никъде, ако няма хора, които да познават досегашните 
мантри от първия срок на първи клас. Ние трябва да съхраним миналото, за да можем 
по скромен начин да подготвим това, което ще дойде. А кога ще дойде то е един 
въпрос, на който могат да отговорят може би само най-висши посветени. Но би могло 
да се каже, ако Ариман се инкарнира на Запад, че тогава може би е настъпил и 
моментът, когато тази започната и прекъсната работа на Михаиловото училище да бъде 
отново продължена на земята.  

Според моите разбирания, това би било достатъчно основание, за да се занимава 
днес човек по-сериозно с тези 19 класни уроци. Това не е мотив за задоволяване на 
егоизма. Защото вие знаете, че в началото мантрите са имали въздействие, което не 
може днес да бъде същото. Настъпило е всичко това, за което Рудолф Щайнер е казвал 
какви последици ще има, когато настъпи. Мисля, че върху това не би трябвало да 
имаме никакви илюзии. Тези последствия не идват с неофициалните публикации в 
Холандия или сега с официалните в Дорнах или с други публикации, а още по времето, 
когато Рудолф Щайнер е бил жив и много интензивно скоро след неговата смърт. 
Мантрите са стигнали до ръцете на Гестапо, на руско-съветската тайна полиция (КГБ), 
намерени са дори в антикварен магазин в Рим. Защото днес вече няма основание за 
никаква егоистична мотивация защо човек иска да принадлежи към класа.  

Но има една много по-дълбока причина – ще се опитам да я изрека: да се съхрани 
миналото, за да може върху него да бъде изградено бъдещото. Утре е Йоановден. В 



своите големи лекции за Йоан Рудолф Щайнер дава ключовата дума за характерното, 
което духът на Йоан – Уриел – иска да инспирира. Уриел иска да събуди у нас 
историческата съвест. В смисъла на историческата съвест е много, много важно… 

(Напускат двама присъстващи, за да хванат автобуса) Ето, така се е случвало и 
в Михаиловото училище в свръхсетивния свят – в даден момент някой трябва да си 
тръгне, за да последва повика за инкарниране, примерно.  

Би било добра причина – изхождайки от убежденията на Уриел – да се работи 
сериозно с тези големи медитационни текстове, където кулминира всичко направено от 
Рудолф Щайнер в тази връзка в живота му. Бих могъл да си представя също, че има 
хора, които търсят достъп до тези медитационни форми и които отначало дори не знаят 
много за тези исторически процеси. Не може да се изключи, че някой ще намери тези 
текстове в интернет и ще се опита да направи много дълбока връзка с тях, или под 
формата на книга, тъй като днес се издава всичко, което има ISBN-номер. Тези, които 
днес са редовно в класа би трябвало днес да могат да говорят на такива хора.  

Бих искал сега да допълня няколко неща. В това трето, свръхсетивно, реално 
продължение на Михаиловото училище, можем да предположим, че има и съвсем нови 
ученици. В смисъла на историческата съвест искам да дам един-два примера. За някои 
хора, които са имали голямо значение за работата на Рудолф Щайнер, така да се каже 
като предвестници. На първо място си мисля за великата индивидуалност, живяла в 
Елена Петровна Блаватска. Има малко, но значими изказвания на Рудолф Щайнер, 
които всъщност насочват към това, че духовно след смъртта си тя става негова 
ученичка. Има едно изказване в една лекция, в която той казва (вие знаете, че той я е 
критикувал за някои неща) „Това, което казвам сега е в пълно съгласие с 
индивидуалността на Блаватска”. Или примера с една ученичка, която споделила с 
него, че е стигнала до антропософията чрез изучаването на „Тайната доктрина”, и че е 
имала преживяване, докато е изучавала книгата – сякаш е била водена от невидима 
ръка. Научавайки това, Рудолф Щайнер казва: „Виждате ли, вас Блаватска ви е довела 
при мен”. Какво означава това? За мен това означава, че в продължилото свръхсетивно 
духовно училище са влезли допълнително съвсем други индивидуалности, различни от 
хората, които може би са били във втората фаза, които са преминали през Прага и също 
са влезли в това продължаващо училище.  

Обкръжението на учениците от третата фаза на Михаиловото училище не съвпада 
с обкръжението на членската маса на предишното антропософско общество. Вярвам, че 
това разширяване на погледа днес е необходимо. Това вероятно би показало какви 
задачи съществуват за онези, които сега работят върху хоризонтално преминаващия 
традиционен преход тук. Би могло може би да се каже и така: ние не сме 
непосредствено първоначално в третата фаза, може би сме били в нея преди раждането 
си. С интензивни медитации, с плодовете от тази втора фаза, може би преживяваме 
понякога това, което идва от сегашното Михаилово училище.  

Ще допълня още нещо. Някои ученици на Рудолф Щайнер са били дълбоко 
свързани с работата в тези 19 класни уроци. Ще назова двама – разбира се, наред с Ита 
Вегман – Лудвиг Полцер-Ходиц и Мари Щайнер. Двамата имат нещо общо. Те са били 
също и при култовите действия, които Рудолф Щайнер провежда през 1905, 1906, 1907 
г., които представляват значително предварително стъпало от класната работа – с 
ритуални текстове, мантри и дори с един Михаилов знак, който не е точно същият като 
този, който той дава през 1924 година и за който после ще кажа нещо. тогава още е 
имало включен един звучащ елемент. Както Лудвиг Полцер, така и Мари Щайнер са 
имали импулса да свържат класната работа с нещата, които са дадени от самото начало. 
Лудвиг Полцер изрича например мантри от ритуалните действия в началото на своите 
класни уроци. Примерно мантрите „Братя на праисторическите времена, братя на 



настоящето, братя на бъдещето”, където се повикват великите майстори за 
езотеричната работа. Мари Щайнер една година след смъртта на Рудолф Щайнер има 
интересен импулс. Тя например не е искала класните уроци да бъдат четени една 
година след смъртта на Рудолф Щайнер. Според нея би било по-добре да се изчака една 
година. И на годишнината от смъртта на Рудолф Щайнер, в деня на неговата смърт, тя 
организира една окултна езотерична церемония. Тя кара помещението, мисля, че това е 
било дърводелската работилница в Дорнах, да бъде култово украсено, с черни стени, 
три олтара, инструменти от култовите действия: чука, триъгълника и т.н. Тогава е 
прочела части от ритуалното действие и е добавила мантри от различните класни 
уроци. С това тя е поискала да покаже да не се забравя, че това е едно голямо цяло. 
Следователно, земното Михаилово училище е имало предходен период. Около 1905 г. и 
в смисъла на историческата съвест, Мари Щайнер е искала да разшири кръгозора, но 
това не среща отзвук. Алберт Щефен например не е могъл да започне нищо такова. 
Това е разбираемо, защото той не е присъствал при предишните култови действия. Но е 
един голям импулс.  

И аз вярвам, че би било много по-продуктивно да се занимава човек и с тези 
големи мантри и елементи, вместо да се спекулира за втори клас или пък да се човърка 
по съвременния първи срок на първия клас, а по-скоро да се разшири погледа си и 
въобще да погледне към тези предишни форми. Аз мисля, че тези ритуали са напълно 
изпълними в подходяща форма. Те биха могли да допълнят, обогатят и задълбочат 
съвременната класна работа. Това във всеки случай е импулсът на Мари Щайнер и на 
човек като Лудвиг Полцер-Ходиц. Че това, което сега казвам, не е субективно 
измислено, изсмукано от пръстите, говори и определеното намерение на Рудолф 
Щайнер за изграждането на втория Гьотеанум. Като е правел чертежите за сградата на 
втория Гьотеанум, той казва на един свой ученик, че би искал на сцената на втория 
Гьотеанум да се направи място, едно приспособление, което да бъде предвидено за 
ритуалното полагане в гроба, за ритуалната смърт и възкресение на Хирам на третия 
ден. Следователно, Рудолф Щайнер очевидно е възнамерявал да продължи да води 
класа по някакъв начин, но по-скоро в култова насока, като за тази цел да бъдат отново 
включени култове, които вече са съществували, може би в модифицирана форма. За 
това изявление трябва да благодарим на Фред Пъпин и вярвам, че то съдържа и казва 
много неща.  

Сега мисля да продължим по следния начин. Ако имате въпроси към 
представеното досега, бих ви помолил да ги зададете сега, но все пак имайте предвид 
въпросът ви да не се превръща в лекция. След което бих искал да приключа, като ви 
представя знака на Михаил.  

ВК: Въпрос дали няма противоречие между това, което досега е четено за 
продължаването на Михаиловото учение и това, което ТМ говори.  

ТМ: Сега ще го прецизирам накратко. Разбира се, че има души, които идват и от 
тази свръхсетивна фаза тук на земята и се инкарнират. Това е ясно, макар че не съм го 
казал изрично, но е така. 

ТФ: Точно преди шест години на днешния ден тук беше Сергей Прокофиев. Той 
също изнесе такава лекция, но само пред членовете на Михаиловото училище. По-
голямата част на присъстващите тук не са членове на това училище и тази тема не е 
много интересна за тях. (Оживление в залата, че това не е вярно.) Добре. Какво е 
вашето отношение към Сергей Прокофиев и смятате ли, че той ограничава 
влизането в първи клас? 

ТМ: Да. Аз съм водил конкретни разговори със Сергей Прокофиев преди да 
публикуваме това издание. След това мога да ви обясня някои неща, тъй като те са 
много подробни. Аз се опитах да изходя от една конкретна съдба, с надеждата да се 



разбере, че класът трябва да се управлява и от обществото, от една страна, но по начин, 
който е открит за хората, които може би по някаква причина не са членове, но са 
сериозни духовно. Вземете следния исторически факт. Лудвиг Полцер-Ходиц води 
класа 21 години – от 1924 г. до своята смърт през 1945 г. Той принадлежи към класните 
четци, за които един слушател казва, че когато Полцер чете класния урок, може да се 
преживее етерното тяло. Идва катастрофата през 1935 г., Полцер се опитва да защити 
Ита Вегман, дори нещо повече, опитва се да попречи на това чрез гласуване да се прави 
опит за решаване на дълбоки духовно спиритуални проблеми. Вие знаете как свършва 
това, Ита Вегман е изключена, Елизабет Вреде също, а с тях и обществата на цели две 
страни. А от секретариата на Дорнах Полцер-Ходиц получава писмо, че „не можем да 
Ви разглеждаме повече като класен четец”. Полцер отговаря – той винаги е бил учтив 
човек – „Не мога да отговоря на това желание. Това е задача, която ми е възложена от 
Рудолф Щайнер и тя не може да ми бъде отнета от някаква административна служба”. 
Той се договаря с Ита Вегман да приемат хора и да съобщават това в Дорнах. Но след 
една година стават такива интриги, че Лудвиг Полцер-Ходиц напуска съвсем тихо 
тогавашното антропософско общество, а също и класа, и продължава 10 години да чете 
уроците за тези, които искат. Това е исторически факт. От този исторически факт 
заключавам, че отсега нататък е възможно, а и правилно, сериозно да се работи с класа 
както вътре, така и извън антропософското общество. Когато една подобна съдба 
протича така, тогава и Михаиловата работа ще се извършва и извън обществото. Тук се 
намира моето различие със Сергей Прокофиев. Когато обаче на съдбите на хората се 
гледа сериозно, тогава не може да се каже, че е възможно или че трябва да се работи 
само в рамките на обществото с класа. Който говори така, не приема сериозно подобни 
съдби. И аз мисля, че най-разумното би било да се положат усилия за постигане на 
разбирателство между всички, които са заинтересовани по същество от тази работа. 
Искам да добавя още, че съм съгласен с много други твърдения на Сергей Прокофиев, 
напр. неговото разглеждане на феномена Юдит фон Хале. Но по тази точка отдавам 
наистина по-голямо значение на конкретните съдби на истинските ученици на Рудолф 
Щайнер, които не трябва да бъдат пренебрегвани. Мога например наистина да си 
представя, че в бъдеще ще има конференции за работата с тези мантри, където еднакво 
любезно да бъдат канени членове и нечленове.  

ТФ: Но няма ли противоречие с думите на Рудолф Щайнер? 
ТМ: Кои думи? 
ТФ: Например знакът на Михаил да се прави винаги само пред класа, пред членове 

на Михаиловото училище? 
ТМ: Бих искал да отговоря с това. Има една сцена във втората мистерийна драма. 

Починалият Бенедикт инспирира своя най-важен ученик и му казва: Важното е ти да 
разбереш, че някои от нещата, които съм казвал, могат сега да бъдат видени в друга 
светлина. В правилния смисъл да продължат да бъдат изучавани. Това е изразът!  

Според мен това важи и за работата в антропософското общество след смъртта на 
Рудолф Щайнер. Това е една не лесна за изпълнение задача. Защо? Могат да бъдат 
направени две грешки. Може да се каже – продължаване на учението – не! Всяка дума, 
както е била изречена. Но може да се каже и всичко по друг начин! Антропософията на 
Рудолф Щайнер е била през второто хилядолетие, а сега сме в третото хилядолетие – 
всичко е различно. Вярвам, че работата с класа принадлежи към тези неща, за които 
Рудолф Щайнер още приживе казва неща, които би трябвало да бъдат познавани. В 
един разговор с Мари Щайнер и Ана Замвебер той казва. И това го цитирам в нашето 
издание, във втория том. Той казва: „Ако в работите, свързани с класа, се усетят 
стремежи към власт и същества на кликите започнат да играят роля, то тогава 
текстовете трябва да бъдат публикувани като всички мои други текстове”. Оставям сега 



на вас да прецените дали откакто това е изречено, са се случили такива неща или не. 
Да, сега всичко останало е за частен разговор, затова бих искал да приключа с две 
неща. 

Една монументална мантра намираме, както вече споменах, в седми урок. Ние 
можем да видим, че колкото по-велики и по-значими стават нещата, изглежда, че те 
често стават толкова по-монументални и по-прости, когато се разглеждат мантрите. 
Бих искал да Ви прочета една съвсем малка част от мантрата от седми урок, която е 
насочена към същината на цялото Михаилово учение, а именно – да се намери пътят 
към свръхсетивния свят по съвременен начин.  

Но преди да прочета думите, бих искал да кажа нещо за знака на Михаил. Убеден 
съм, че днес е важно, хората, дори и извън антропософското общество, да познават този 
знак. И съм убеден, без да мога обаче да го докажа, че самият Рудолф Щайнер, ако 
беше живял по-дълго, би изнесъл знака и извън класа. Защо? Четенето на този знак 
може да бъде помогне на всеки човек да обхване много по-ясно духовната сигнатура на 
това същество отколкото, ако не го познава. Само си помислете какво може да се вземе 
от един друг знак, който познавате от лекциите на Щайнер, един знак, който може да 
ни помогне да разберем много от това, което преживяхме през 1998 г. Наблюдавайки 
този знак, такива преживявания могат точно и много по-дълбоко да се разберат. Горе е 
духовният свят, долу – физическият. Едно същество, което обаче дойде от духовния 
свят чрез числото 2 – раздвоението, действа надолу до физическия свят. Един остър 
завой, прекъсване, езикът на един такъв знак ни помага да обхванем духовната 
сигнатура на съответното същество. Вземете сега този знак – духовният свят, 
физическият свят. Това също е знакът, който характеризира свободното действие в 
смисъла на философията на свободата. Това искам да съвсем накратко да ви покажа. Аз 
черпя идея от духовния свят. Разбира се, ние трябва да четем знака от тук, отгоре – 
идея, интуиция, за едно определено действие във физическия свят. Но аз не отивам 
просто от идеята към действието, а има един процес, където тази идея, вътре в душата 
се превръща в това, което се нарича любов към действието. Идеята с оглед на 
действието, а не на познанието. След това обаче има един процес на овътрешняване, на 
задълбочаване, в любов към тази идея. Едва когато този процес приключи, светът може 
да приеме това действие. Който предприема свободно действие, преминава през този 
четирикратен процес.  

Защо е важно днес да се познава този знак. Помислете какво се случи в Германия 
през 30-те години. Масите хора правеха един жест, който така да се каже съответства 
на откъсната четвърта част на този знак. Защо той омайваше хората? Може би като 
несъзнаван спомен за това, че с него наистина е свързано нещо от нашия живот, когато 
той е цялостен. Това е една от причините защо е важно да познаваме този знак в 
неговата цялост. Защото понякога само фрагмент от нещо може да събуди спомен у 
нас, но тогава хората могат да бъдат отведени в съвсем друга посока. Това е една от 
причините, защо си позволих тук, в този кръг, да говоря накратко за този знак. Това 
разбира се не е изчерпано. Но точно в една страна, където е имало един вид защитна 
ръка над съдбата на евреите, вероятно има основание Михаиловият знак да бъде 
погледнат и в друга връзка.  

И нека сега да приключа с голямата покана към всички Михаилови ученици вътре 
във и извън антропософското общество да пристъпят през Прага на духовния свят. 
Една покана, която Пазачът на прага отправя към духовните ученици и която апелира 
към нашата най-вътрешна скромност, ако желаем да бъдем истински Михаилови 
ученици. Скромността се състои в това, да си признаем, че ние още не сме хора, да 
имаме смелостта да си признаем това и да искаме да станем истински хора. 

 



Влез, вратата е отворена, ти ще станеш истински човек. 
 
Благодаря ви! 

 

 
 
 

Консекутивен превод от немски:  
Катя Белопитова 


