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Учителя за живота след смъртта 
 

„Когато някой човек от Небето се роди тук на Земята, 

хората на Земята се радват, а на онези горе малко им е 

мъчно. Когато някой от Земята се качва горе, тук скърбят, 

а горе се радват. 

Умрелите денем като ги срещнеш, чудят се защо не ги 

виждаш и не ги познаваш. А нощем като ги срещнеш, 

виждаш ги и говориш с тях. Денем той те среща и ти казва 

„Добър ден“, а ти не го виждаш и на него му се струва 

странно. Той казва: „Толкова години се познаваме, защо 

не ме поздравява?“ 

Тези умрели, които правят това, живеят в един полу-

материален свят. А който е подготвен, той след заминава-

нето си не живее в този полуматериален свят – той е сво-

боден, не се занимава с материалните работи. Който не е 

подготвен, с години живее в този полуматериален свят. 

Който е по-подготвен, по-лесно преминава през него. А 

който е още по-подготвен, никак не се спира в него и 

отива направо на Небето. 

Сега е още трудна връзката с Невидимия свят, понеже 

няма уредена поща между Невидимия свят и Земята, но 

след време ще има поща. 

Който е тук на Земята, умрял е за Небето. 

Между физическото и Духовното тяло има връзка и тя 
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като се скъса – това е смъртта. Не всички хора се освобож-

дават от тялото при смъртта. Има хора, които остават 

свързани с тялото си след смъртта. Това причинява мъче-

ние. Те остават вързани за известно време в гроба и после 

се освобождават от физическото си тяло. Грешният остава 

вързан при гроба, а праведният няма никаква връзка с 

гроба – минава транзит. 

Физическото тяло е като водолазен костюм. Като влезе 

водолазът във водата, облича си водолазен костюм, но 

като излезе от водата, има ли нужда от водолазен кос-

тюм? Не. Той го оставя. 

Когато някой замине, аз никога не държа идеята, че е 

умрял, а го считам за жив. Заминалите са по-израснали, 

по-просветлени, по-добре разбират нещата; имат по-пра-

вилно понятие за живота; разбират, че трябва да бъдем 

по-добри. 

А едно от големите страдания, когато отидеш в онзи 

свят, е ако онзи, когото търсиш, е слязъл долу, а когато 

дойдеш тук, той е там. 

Хората, които са на Земята, са като рибите в морето, а 

заминалите са в по-рядка среда. Те са като съществата вън 

от водата, например като птичките във въздуха. 

Щом мислиш за един заминал, той е при теб или 

мисли за тебе… Какво ще скърбите за заминалите? Ни-

какви умрели няма! 

Една сестра каза: „Получавам много некролози, 

много близки имам умрели.“ 

Това е заблуждение. Слънцето като залезе, изчезнало 

ли е? Истинският човек винаги живее, а това, дето го на-

ричат смърт – това е хвърляне на дрехата… 

Казват ти: „Баща ти умря, майка ти умря.“ – Ти не вяр-

вай в тези работи. Заминаването от този свят може да го 

наречем издигане. Заминалият се издига.  
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Физическият свят е свят на промените. Няма защо тук 

човек да търси щастие. Но при една друга култура това ще 

бъде възможно и на Земята.  

Смъртта е ангел с две лица: едното е страшно, а дру-

гото е толкова красиво, че по-красиво няма от това лице. 

Който умира, отива в другия свят, за да вземе сила…  

Като живееш тук и после заминеш горе, ще влезеш в 

реалния живот и ще кажеш: „За нищо и никаква работа 

съм се тревожил.“ 

Заминалите, които не са събудени, живеят там в един 

свят на илюзии. 

Човек не трябва да се плаши от смъртта. Само че не 

трябва да има преждевременна смърт. Човек, като изжи-

вее тук на Земята известно време, като си изкара тук ра-

ботата, отива горе – както онзи, който цял ден е работил 

и вечерта отива у дома си да си почине. 

Всъщност красивият живот е горе и онзи, който отива 

горе, отива в красивия живот. Ние можем да желаем да 

ни се удължи живота тук, за да работим за Бога, обаче 

това ще ни се прихване, понеже с това ние се лишаваме от 

красивия живот горе. 

Бог казва: „Написах ви на дланите Си.“ – Ако вие уми-

рате, при Бога отивате. От Бога сте излезли и при Бога 

отивате. Какво има да се плашите? Между живите от този 

свят и живите от онзи свят няма разлика, защото има 

живи в онзи свят и живи в този свят; има умрели в този 

свят и умрели в онзи свят. 

Всяко умиране е пускане от затвора. Като умреш, ти си 

свободен. Ти си млад вече. Тук си бил например на 120 го-

дини, а като умреш, имаш друго тяло – ти си млад, ти си 

като момче на 15-16 години. Но не за всички души е това. 

За умните души смъртта е освобождение, а за глупавите е 

мъчение. 



 
5 

 

Това, което можеш да направиш тук на Земята за 50 

години, в другия свят се изискват 250 години. 

Като отидеш в Невидимия свят, трябва да си готов. 

Ако не си готов, ще те върнат назад. 

Заминалият трябва да мине през една тъмна зона. 

Само онези, които разбират законите на материята, могат 

да минат през тази зона без да ги забележат низшите ду-

хове. След смъртта в тъмната зона низшите духове почват 

да гонят човека, за да отнемат това, което той носи. Който 

е живял добре, лесно ще мине през тъмната зона; а е 

трудно за онзи, който не е живял добре. Такава душа до 

40 дни след смъртта е на големи изпитания. Който не е 

готов, като преминава през тъмната зона, низшите духове 

го гонят и той бяга. 

Не гонят тези, които имат билет. А кое е билетът? Би-

летът е вярата… 

Има умрели, които стоят в другия свят 10-15 години и 

не можеш да ги убедиш, че са умрели. Той сяда на масата, 

иска лъжица и вилица и се възмущава, че не му обръщат 

внимание. Той не знае, че е в онзи свят. 

Един умрял хвърлил лъжиците, чиниите и прочее, ко-

гато идвали гости в къщи. Той бил скъперник и синовете 

му след неговото заминаване почнали да харчат наши-

роко и той се възмущавал. Аз казах: „Сложете на масата 

един празен стол и чиния с ядене пред стола.“ – И после 

вече той не правил така.  

Който не е готов за другия свят, ще се намери в такова 

голямо противоречие. Човек след смъртта си отива на 

място, което съответства на неговия живот на Земята. 

Онзи, който помни при смъртта си как е бил в гроба и 

е присъствал при разлагането на тялото, когато му кажат 

да направи нещо лошо, казва: „Не, аз помня какво беше 

там на гроба.“ – А който не помни това, отива да прави 



 
6 

v 

престъпления. 

Душата, която си заминава, ако не е свободна от земни 

връзки, остава тук долу да живее. За да отиде във висшите 

сфери, тя трябва да се освободи от всички земни връзки. 

Човек, който е много привързан към този свят, след 

смъртта си отива в по-лошия свят, а като не е привързан 

към този свят, отива в по-добрия свят. 

Кое е по-хубаво? Да напишеш 100 книги или сам да 

бъдеш хубаво написана книга? Последното е важно за не-

бето. Когато отидеш там, няма да те питат колко книги си 

написал, но ти сам дали си хубаво написана книга. 

Представете си, че аз съм овчар на планината. Живея 

в колиба. Идат видни хора при мене и аз ги приемам. 

Един ден къщите им са отворени за мен. А ако не ги при-

емам, къщите им са затворени за мен. Ако тук си услужвал 

на хората, горе ще имаш по-добри условия. 

Онези, които са на заминаване, са много чувстви-

телни. Те са като излъчени. Затова не трябва да се плаче 

при онези, които заминават. Защото те го чувстват като 

бод от игла. Затова тогава наоколо трябва да има много 

тиха и спокойна атмосфера. 

Някой казва, когато замине някой негов ближен: 

„Взеха ми го, отнеха ми го!“ – Това не е вярно, понеже той 

не е твой. 

Трябва да знаете едно: положението на заминалите на 

онзи свят е 10 пъти по-добро, отколкото тук на Земята. 

Така мислете. Заминалите живеят колективен живот. В 

другия свят има колективизъм. И никой не може да дойде 

индивидуално, когато иска. Ако цялото общество, към ко-

ето принадлежи, иска, той ще дойде. Ние говорим за 

неща, които знаем. 

Когато бащата замине, работите на децата се уреждат 

по-добре. Той помага отгоре. 
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В онзи свят хората, които се обичат, се виждат. А които 

не се обичат, не се виждат. 

Има закон: онези, които обичаме – да държим в ума 

си най-хубавото за тях. И като си спомняме това, тези за-

минали ще дойдат и ще ги видиш.“ (1)1 
 

„Като отидете в онзи свят, ще се съберете с хората, ко-

ито еднакво мислят с вас, които имат еднакви идеи… 

Гайлер бил тенекеджия и умира. Имал 10 000 лева. 

Жена му не знаела къде е записът. Той насън се явява на 

жена си и казва къде е записът. 

Доктор Сарафов след смъртта си се явява на една жена 

и ѝ казва: „Молете се за мене; аз приживе не съм се 

молил.“ – Доктор Сарафов ѝ се явява няколко пъти и про-

дължава да я лекува от флебит. Праща я в Боровец и ѝ 

казва: „Утре ще пристигне там с автомобил доктор Мита-

ков и ще те лекува.“ – По съвета на умрелия жената отива 

в Боровец и наистина доктор Митаков пристига в Боро-

вец… 

Една ваша хубава мисъл към Същества от онзи свят те 

я възприемат и сърцето им затрептява. Техните добри 

мисли към вас вие ги възприемате и вашето сърце затреп-

тява. Заминалите взимат голямо участие в живота на Зе-

мята. Една голяма част от това, което става тук на Земята, 

се дължи на тях. 

Благодарение на заминалите в другия свят се под-

държа интензивен живот на Земята. Благодарение на тях-

ната дейност ние издържаме. Иначе бихте се обезсърчили 

при лошите условия. Те постоянно ни насърчават. Те каз-

ват: „Няма нищо.“ – Заминалите ни правят много повече 

добрини, отколкото когато бяха тук.  

 
1 Източниците на цитатите, отговарящи на числата в скоби, са вклю-

чени в края на книгата (раздел „Библиография“) 
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Някои заминали не се явяват след заминаването си, 

понеже са много заети там, имат много работа. 

Умрял по-големият брат на доктор Миркович и оста-

вил 20 000 лева за параклис. А синът му ги е употребил за 

себе си. Дошъл умрелият и казал на брата си: „Иди, кажи 

им да направят параклиса, срамно е.“ 

Причината за умирането не е една и съща. Определено 

е от Бога кой колко да живее, но понеже хората не изпъл-

няват, не вървят по Божия път, то малко хора остават да 

живеят колкото им е определено. По някой път Бог до-

пуска да те вземат от Земята, за да не правиш повече прег-

решения. Псалмопевецът казва: „Да не ме вземеш в поло-

вината на дните ми.“  

На една сестра Учителя каза:  

„Твоите дъщери заминаха, защото едната щеше да се 

развежда и поради това щеше да има големи страдания, а 

другата щеше да се ожени и да има деца, които щяха да 

причинят големи страдания.“ 

Майката попита: „Как ще се ориентират горе, 

като преминават през чистилището?“ 

– Понеже те минаха тук на Земята големи страдания, 

затова са свободни, няма да минат през чистилището. 

Един праведен човек, когато има опасност да извърши 

престъпление, го взимат. А когато един грешник има 

опасност да накара или да съблазни един праведник да 

извърши престъпление, тогава взимат грешника. 

Когато детето се оплаче на Бога, че не го гледат добре, 

тогава го прибират, заминава. Ще гледаш детето като пи-

сано яйце, защото ще ти плащат по 2000 лева на месец. 

Когато децата се вземат, те се вземат по майчина или ба-

щина грешка. Майката или бащата стават някой път не-

доволни от сина или от дъщерята и Господ прибира  

децата. Ако бащата и майката се обичат, ако няма проти-

воречия, то в тази къща всички са здрави. И болест да 
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дойде, скоро минава. А като не се обичат, заболяват и за-

минават някои от домашните.  

И детето някой път казва: „Да го няма бащата, да я 

няма майката.“ – И тогава идва някоя болест на бащата 

или майката. 

Има много причини за заминаването на децата. Една 

от тях е следната: някой път детето не иска да живее в този 

апартамент, понеже не е направен добре. 

Човек след заминаването си има следните работи: 

1. Посещава небесните училища. 

2. Работи на Божията нива – и то или между скоро за-

миналите, за да ги ориентира в новите условия, или 

между хората на Земята, като ги предпазва от зло. Напри-

мер може да му се даде задача да поправи един грешник 

на Земята. 

3. По известно време заминалите участват в процесите 

на Природата, например работят върху растежа на расте-

нията. 

Един брат запита: „Когато на човека се яви някой 

заминал, откъде знаем, че това не е наша мисъл?“ 

Мисъл-формата се различава по това, че няма да го-

вори, а когато е някоя душа, тя ще говори. 

За да ти се яви някой заминал, да го виждаш и да го-

вориш с него, трябва да го обичаш. В ума си дръж най-

хубавите черти – като ангел да е в твоето съзнание – и то-

гава ще дойде. А не да кажеш: „Той беше малко упорит, 

но дано се е изменил.“ 

Една душа до 40 дни не може да се яви, защото е заета 

изключително със себе си. Завеждат я на всички места, 

където е живяла, да види целия си живот. След това вече 

ѝ дават работа и може да се явява. 

Апостол Павел казва: „Ако ни се разруши земното жи-

лище, имаме дом неръкотворен.“ – Някой на Земята е 
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страдащ, а горе като замине – радва се. Тогава защо ще 

плачем за него? Човек никога не е умрял. Умрелите са по-

живи, отколкото живите. 

Един свещеник дойде при мене и ми каза, че го е страх 

да служи в църква сам. Трябва да има друг поп там, за да 

служи. Той искаше съвет от мене. Казах му: „Има един чо-

век, когото си обидил и който е умрял.“ – Той бил майка 

си и тя умряла. Казах му: „Ти трябва да се примириш с 

майка си.“ 

Умрелите хора са по-реални от нас. 

Като влезеш в онзи свят, ще ти бъде чудно отначало. 

Всяка планета на Слънчевата система има представи-

тели на Земята, както всяка държава си има свои посла-

ници. Те имат по-фини тела, те са свободни от ограниче-

нията на тялото. Колко пъти сте ги срещали! Те не се изя-

вяват. Цялата Слънчева система представлява едно цяло. 

Който замине за онзи свят, ще го посрещнат там 

онези, които го обичат. 

Един брат попита: „Баща ми ще ме посрещне ли?“ 

– Ако те обича, ще те посрещне. 

Двама братя се намразили. Умряла майка им и те два-

мата се примиряват. Това примирение се дължи на май-

ката. 

Самоубийството е поради обсебване от низши духове. 

Едно низше същество ще убеди някой човек да се 

самоубие, за да може да вземе неговата енергия и с нея да 

се поддържа. Един искаше да се самоубие, понеже имал 

нужда от 2 500 лева. Казах му: „Ти не знаеш какво нещо е 

самоубийството – ще дойдеш в едно положение 10 пъти 

по-лошо и не можеш да се върнеш назад.“ 

Дадох му 2500 лева и не се самоуби. 

Много заминали се безпокоят за земните неуредени 

неща. Имал си къща на Земята, заминеш, твоят роднина 
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я продал и ти се ядосваш.  

Един човек заминал и жена му се оженила за друг. Ум-

релият, понеже не бил напреднал, се ядосва на жена си. 

В Свищов един човек имал жена, която умира при 

раждане. Той се оженва за втора жена. Веднъж втората 

жена, като биела детето, ръката ѝ се парализирала и с го-

ляма молба се отпуснала. 

Заминалите желаят да не ги забравяме, да мислим за 

тях. Като мислим за тях, те се радват. И никога не искат 

да си спомняме за техните прегрешения. 

Някои заминали души са толкова напреднали, че мо-

гат да си създадат временно тяло, а веднага после да си 

отиде и никак няма да подозираш, че той е от другия свят.  

Някой път заминалият ще намери някой жив човек на 

Земята, чиито трептения са близки до неговите. Ти се за-

познаваш с него, а онзи се усмихва някак особено. Онзи 

заминалият се проявява чрез него. 

Във Варна говорих с две млади слугини, а чрез тях се 

проявиха заминалите Голов и Дуков. 

Ако някой замине 10 години по-рано горе, то 10 го-

дини ще остане тук да си довържи работата: все пак на чо-

века му трябва опитност, материал. Духовният свят е една 

широка област, където трябват материали. 

Хората, които бъдат убити, остават на Земята и ако не 

са напреднали, подбуждат другите да отмъщават за тях.  

Убитите войници отиват горе като работници, за да 

убеждават въплътените, че не трябва да воюват, че не е 

хубаво това. 

Една сестра каза: „Брат Дързев си отиде и не се про-

явява чрез други.“ 

– Колко пъти минава покрай вас и вие не го познавате. 

Горе той е приет в музикалната академия и пише доста 

песни… 
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Когато претрепаха Стефан, той се всели в Павел и Па-

вел, благодарение на Стефан, се повдигна. Та сега Дързев 

все има някой Павел, който го носи. Има някои неща, ко-

ито не се позволява да се казват. 

Една сестра запита: „Заминалите могат ли да слу-

шат беседите ви?“ 

– Заминалите присъстват на беседите. Те стоят при 

тези, които обичат. Вие мислите, че във време на беседа 

заминалите са между вас. Не, заминалите пълнят салона, 

а вие сте между тях. 

Един брат попита: „Когато някой няма условия 

тук, не е ли по-хубаво да го вземат, за да дойде при по-

благоприятни условия?“ 

– Не. Много по-дълго и по-трудно е да се дойде тук и 

след много по-дълго време ще ти се даде това, което ис-

каш, отколкото ако разрешиш правилно задачата, която 

ти е поставена сега при условията, при които си. Защото 

тези несгоди, които ти се дават в живота, са като пред-

пазно средство за правилното развитие на ценностите, 

които имаш. Сега си при най-добрите условия. Ти живееш 

с Великото. А да живееш с Великото – това са добрите ус-

ловия. Същественото е да живееш с Бога. Живееш ли с 

Бога, всичко ще се уреди. 

Една сестра попита: „Ще бъдем ли на онзи свят с 

тези, които най-много обичаме?“ 

– Точно така ще бъде. 

Сестрата попита: „Кои ще ни срещнат горе?“ 

– Детето ще го срещне майка му. Приятеля ще го 

срещне приятелят му. 

Ти, като заминеш, паметник ще остане само доброто, 

Любовта, която си проявил. 

Една сестра прибрала една болна котка и я гледала. 

Друга сестра ѝ казала: „Има ли смисъл да се гледа и да 



 
13 

 

се прояви милост към една котка, която така и така 

ще живее още само 2-3 дни. Каква полза от това?“ 

– Не, и в такъв случай е хубаво да се прояви милосър-

дие, понеже голямо благословение е за едно същество, ко-

ето е в последните дни на своя земен живот, да почувства 

и да види, че проявяват Любов към него, че се грижат за 

него. И голямо нещастие е, ако едно същество умира само, 

изоставено, без да види, че се грижат за него. 

Човек след заминаването си се издига от етерния свят 

до Божествения свят. Неговият живот след заминаването 

представлява подем, възлизане. Ето защо човек, като за-

мине, живо предчувства следното: че му предстои един 

велик път на възход, че има да расте, че го очаква нещо 

грандиозно. Но това съзнание трае малко време и скоро 

след това се връща в своето обикновено съзнание. 

Човек, колкото и да е грешен, все му се дава възмож-

ност да надникне във великия живот на Божествения 

свят, макар и за няколко мига. И това му дава подтик да 

живее за него идеално, възвишено, когато дойде на Зе-

мята. А онзи, който е подготвен, пребивава съзнателно в 

Божествения свят по-дълго време. Споменът за великата 

хармония, красота, чистота и светлина на Божествения 

свят буди у човека – като дойде на Земята – велик стре-

меж към вечната красота, чистота и светлина.” (1) 
 

„След като умре човек, душата му минава първо през 

астралния свят, после през менталния и най-после в при-

чинния. Понеже не може да отиде по-нататък от причин-

ния свят, спира се тук известно време да размишлява 

върху причините и последствията на нещата в живота. В 

него се заражда желание да се върне отново на Земята. За 

този цикъл на душата говорят теософите.“ (2) 
 

„Испания, след избиването на маврите, спаси ли се? – 
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Не. Кой народ се е спасил чрез война? Нито един… 

Казва Мойсей: „Не убивай!“ – И аз се чудя, като казват 

на известни места, че държавата имала право да издава 

присъда за убийство. Като убиете това същество, разби-

рате ли какъв е законът? – След смъртта си то може да 

прави много по-големи пакости, отколкото по-рано.  

За предпочитане е да държим лошите хора тук на Зе-

мята, отколкото да ги убиваме и да ги пратим на по-ху-

баво място. Ама чудни сте! Имам една запушена стъкле-

ница с отровен газ. Докато е затворена, вие сте в безопас-

ност. Но казваме: „Да се освободим от този газ!“ – Какво 

ще стане с вас, като се пусне този газ в стаята, в която сте 

вие? Някои ще се спасят, а някои ще станат жертва. Та-

кова нещо е и когато убием един човек.  

Много такива газове има, от които страда съвремен-

ното човечество. С тази война се зародиха много болести, 

в цяла Европа настана една анархия. И сега търсят къде е 

причината за това. Нека всички си признаят греха, който 

направиха. Вие счупихте тези отровни грънци и сега ця-

лата атмосфера е пропита от отровата на тези човешки 

мисли. Яви се испанската болест, отнесе 6 милиона души; 

сега идва друга болест. И после търсят другаде причи-

ните. Никому не е позволено да убива!“ (3) 
 

„Докато човек е жив, ние не му казваме нито една 

сладка дума, а като умре, оплакваме го и какви ли не це-

ремонии не се изпълняват. Най-добре е: като умре, да му 

се изчете една успокоителна молитва и след това да му се 

направи едно скромно погребение.“ (4) 
 

„Днес мнозина мислят, че като умрат, всичко с тях се 

свършва. Не, като умре човек, като замине за другия свят, 

той оттам ще помага на хората. Докато човек е в тялото си 

– той е слаб; излезе ли от него – той става силен, мощен, 

може да помага и на другите.“ (5) 
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„Какво представлява душата? Това е човекът в своята 

същност, която не може да умре. И онзи, който не вярва, 

след като умре, ще види, че не умира. Той само се чуди, 

понеже е мислил, че ще умре. Като умре, ще види – освен 

че не е умрял, но е оживял, станал е радостен и весел.  

Всички сегашни хора, които умират, за които вие пла-

чете, по някой път са крайно весели и щастливи. Тези, ко-

ито плачат тук на Земята – те плачат от съвсем други съ-

ображения. Не че ги обичат толкова.  

Бащата харчил пари за сина си, казва: „Синко, толкова 

пари харчих за тебе, кой ще ми помага?“ – Майката гледа 

за дъщеря си. С това разбиране не можем да бъдем щаст-

ливи. Не ви казвам, че трябва да желаем смъртта, но каз-

вам: Онези, които са заминали за другия свят, от другия 

свят помагат повече, отколкото ако са на този свят.  

Та Христос, докато беше жив на Земята, нямаше тол-

кова власт, а като умря, каза: „Идете и проповядвайте 

това учение по целия свят и Аз ще бъда с вас до края на 

века.“ – Казва още: „Даде Ми се всяка власт на Небето и 

Земята.“ – Един човек, след като умря, обърна 500 мили-

она хора към себе си. Но не ги е обърнал още както трябва 

– донякъде само.“ (6) 
  

„Този, който заминава, трябва да знае, че е жив – няма 

да седи в гроба. Може би ще поседи там 40 дена, ще се по-

върти около тялото си и после ще се освободи, а може и 

след няколко дни да замине. Когато някой замине, напра-

вете една тайна молитва, всички да му пожелаете „добър 

път“, но никакви песни.  

Смъртта е нещо тържествено! Той е умрял, няма какво 

да му пеем, той иска мир и спокойствие.  

Който заминава, първото нещо е, че той иска мир и 

спокойствие. Да му даде Бог Светлина на ума и мир на ду-

шата, за да може, като разгледа живота си, да използва 
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грешките на миналото. Това ще пазите от окултно гле-

дище. Няма какво да пеем на умрелите.“ (7) 
 

„Сега нас ни казват, че като умрем, ще научим това, ко-

ето ни е нужно. Други пък казват, че като умре човек, 

всичко с него се свършва.  

Вие ще се намерите в противоречието, което изживял 

един англичанин от Лондон – богат човек, който отишъл 

един ден в една от катедралните църкви да послуша какво 

ще се проповядва и да се успокои малко, понеже единст-

веният му възлюбен син наскоро бил умрял. Той слуша 

проповедника, който говори за онзи свят, че душите на 

всички умрели отивали при Бога. Като свършила пропо-

ведта, богатият господин се приближил при проповед-

ника и го запитал: „Какво има на онзи свят? Къде е моят 

син сега?“ – „Той е при Бога.“  

До богатия господин седял един господин и казва: 

„Твоят син е при тебе.“ – „Откъде знаеш?“ – „Виждам го.“ 

Богатият човек се видял в чудо: проповедникът казва, че 

синът му е при Бога, а този скромен човек казва, че е при 

него. Питам: Кой от двамата е по-прав? Външният госпо-

дин започва да говори на богатия: „Ако искаш, да ти 

опиша сина.“ – И започва: „Той на ръст е такъв и такъв, 

облечен е с еди-какви си дрехи, очите му са кестеняви, 

веждите – тънки“ и т.н. „При това, синът ти говори с теб и 

ти казва да не се безпокоиш за него. Тук той се учи. Сега 

разбира нещата по-добре, отколкото по-рано.“ (8) 
  
„Мозъкът на човека е съставен от два вида материя: от 

груба, физическа материя, която се разлага, и от духовна, 

ефирна, която не се разлага. Върху духовната материя на 

мозъка се отпечатват всички човешки мисли.  

Като умре, човек взема със себе си именно тази 

ефирна, духовна материя на мозъка. Този мозък дава об-

раза или лицето на заминалия.“ (9) 



 
17 

 

„Някой казва, че като умре, всичко се свършва с него. 

Свършва се само животът на Земята, но извън Земята ум-

релият влиза в друг живот.“ (10) 
 

„След смъртта на човека, след освобождаването му от 

физическото тяло, любовта си остава в своята чистота. 

Тази душа, която те обича, и след смъртта си ще ти пре-

даде нещо. Тя ще ти предаде някое свое качество. Ако е 

била писател, ще ти предаде това си качество. След зами-

наването на тази душа любовта се проявява чрез духов-

ното тяло. Тази душа, която има в себе си любовта, владее 

законите и може да направлява този, когото обича.“ (11) 
 

„И след смъртта човек пак ще живее, даже по-добре, 

отколкото е живял на Земята. – „Докога човек ще идва на 

Земята и ще се връща?“ — Докато изплати дълговете си. 

Щом изплати дълговете си – дали ще бъде на Земята, или 

в другия свят – човек ще живее по-добре, отколкото е жи-

вял с дълговете си… 

Този и онзи свят са едно и също нещо. Различието 

седи само в съзнанието на човека. Който има пробудено 

съзнание, той живее едновременно в двата света.“ (12) 
 

„Щом се посади в земята, зърното пониква вече, т.е. 

влиза в онзи свят – в света на истинските промени, в рая. 

Така става със зърното, но не и с човека. Като заровите чо-

века в земята, той не пониква. Впрочем и той пониква, но 

на онзи свят.  

Докато човек е бил на Земята, вие не искате да си 

спомните за него, но щом умре, започвате да тъгувате, да 

си спомняте за него. Защо? Защото той е поникнал в онзи 

свят и оттам започва да говори на ума ви. Сутрин и вечер 

той обикаля около вас и ви изпраща своите мисли.“ (13) 
 

„Като умре, човек трябва да се моли втори път да дойде 
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на Земята. Не е заблуждение това. Като е дошъл на Зе-

мята, човек трябва да живее разумно. Докато не постигне 

това, той ще идва много пъти на Земята.  

Задачата на човека е да се усъвършенства. Това не се 

постига в един живот. Много пъти ще се ражда и пре-

ражда човек, докато постигне съвършенство.“ (14) 
 

„Ако умре един добър човек в света, щом умре, в умо-

вете на всички хора повече светлина се явява. Той се раз-

вива като светлина, повече светлина. Вкъщи като умре 

някой, всички се обикнат, има повече светлина и топ-

лина. Умрелият човек влиза в тях. Кое е по-съществено 

сега: Външната ли форма или светлината и топлината? А 

пък, ако умре един лош човек, и той ще се прояви. Тогава 

ще се яви по-голямо изстудяване, по-голям мрак.“ (15) 
 

„Ако сте истински ученици, не се страхувайте от стра-

данията, не се страхувайте и от смъртта. Като умре, човек 

влиза в други хора и пак продължава да работи. В този 

смисъл за съзнателния, за разумния човек смърт не съ-

ществува. Формата му може да се разруши, но съзнанието 

– никога. „Какво става със съзнанието?“ – Разширява се. 

Колкото по-будно е съзнанието на човека, толкова повече 

се разширява.  

Като знаете това, не се плашете от смъртта. Никой ни-

кого не може да убие. Страшно е, ако съзнанието на чо-

века не е пробудено. Той пак не умира, но живее в тъм-

нина, в дълбок сън. За да извади човека от това състояние, 

природата му дава страдания. Чрез тях съзнанието се про-

бужда и той започва да вижда нещата ясно.“ (16) 
 

„Казвам: възгледите, разбиранията на съвременните 

хора за онзи свят са съвършено изопачени и стоят далеч 

от истината. Например почти всички религии говорят за 
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онзи свят и казват, че като умре, човек отива при Христа, 

при ангелите. Може и да е вярно това, но важно е, като 

отиде човек там, какво ще разбере.  

Когато някой ученик заведе малкото си братче или 

сестриче на училище – да слуша как учителят преподава 

– какво ще научи това малко дете? Нищо няма да научи, 

нито ще разбере нещо. Следователно отиването в учи-

лище има смисъл само тогава, когато ученикът е готов да 

разбира какво учителят преподава.“ (17) 
 

„Като умре, човек всичко оставя на Земята. Единстве-

ното нещо, което взима със себе си – това е капиталът, 

вложен в неговия мозък. Когато човек умира, душата му 

стои до главата, чака последното му издъхване, за да 

вземе веднага този капитал. Цял живот тя е работила 

върху него, превръщала е низшето във висше, организи-

рала го е и сега слиза да го вземе със себе си. Тя взима 

само есенцията на мозъка, както производителят на ро-

зово масло взима есенцията от розите.“ (18) 
 

„Някои от съвременните религиозни хора вярват, че 

като умре един християнин, той отива на Небето да бла-

женства: по цял ден пее и свири. Казвам: ако този христи-

янин отиде на Небето със своето свирене, нищо няма да 

направи. На Небето именно той ще се учи да свири пра-

вилно. Обаче Небето не е място само за свирене. Там ду-

шите се учат и да свирят, и да пеят, и да ядат, и да пият 

правилно, но преди всичко – то е място за работа.“ (19) 
 

„Мъжът или жената представят магнетичен център 

или магнетичен възел, където желанията се събират. 

Щом се свържеш с него, ти се свързваш и с неговите же-

лания. Като умре той, ти постепенно се развързваш от 

него и скъсваш връзката си с неговите желания. 
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„Ще видим ли втори път този човек?“ – Ще го видите, 

но не в същата форма. Тази форма изчезва от сцената, 

както актьорът, който изиграва ролята си в дадено предс-

тавление. Същото представление вече не може да се пов-

тори. – „Ще се познаем ли на оня свят?“ – Ще се познаете, 

но не както вие си мислите. Истинско познаване същест-

вува там, където е любовта.“ (20) 
 

„Докато сте още на Земята, работете върху себе си – да 

се освободите от старите възгледи и разбирания. Като 

умре някой, близките му плачат, скърбят за него. Аз пък 

виждам, че той стои близо до тялото си, радва се, че се е 

освободил от затвора.“ (21) 
 

„Като умре някой, тогава му правят третини, деветини, 

40 дена и т.н. – Не, правете третини и деветини на жи-

вите, а не на умрелите. Умрелите не се нуждаят от тези 

неща. С това аз не искам да покажа незачитане на чувст-

вата ви, но обръщам внимание на онези ваши действия, 

които са резултат на неразбиране, на изопачаване на све-

щените обреди в живота. Ако е необходимо да правите 

третини и деветини, правете ги на новородените деца – и 

то не по един път, а по няколко пъти в годината.“ (22) 
 

„Страданията са признак, че човек трябва да се осво-

боди от един стар ред на нещата, който съществува. Ние 

страдаме и умираме поради този стар ред на нещата. Това 

старо разбиране трябва да се замени. Ние украсяваме 

мястото на онези, които за заминали.  

Мъжът, докато е била жива жена му, нищо не ѝ е да-

вал, не е изпълнявал нейните желания, много пъти се е 

карал, казвал е некрасиви думи. След като умре, ще пос-

тави на камъка венци, ще ходи, ще слага цветя, ще пре-

лива с вода и вино, ще пророни няколко сълзи, ще казва:  
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„Добра беше, хубаво готвеше.“ – Ще плаче сега. Каква 

нужда имат умрелите от нашите сълзи? Плачи за живия 

човек, когото си наскърбил – плачи за него.“ (23) 
 

„Съвременните хора живеят в заблуждение. Нека ми 

доведат един човек, който не е заблуден. Всеки един чо-

век, който е заблуден, умира – нищо повече. Всички хора 

умират от суеверие. След като умре, ще го опяват, ще ви-

кат Господа, ще плачат. Няма какво да плачете! Той се 

преструва онзи – умрелият. Аз не съм пролял нито една 

сълза за човек, който се преструва. Плача за човек, когато 

греши. Аз не плача за хората, когато умират. Плача за хо-

рата, когато не се обичат.“ (24) 
 

„Като умре някой, ние му носим откъснати цветя. – 

Това е криво разбиране. На умрял човек аз никакви цветя 

не нося.“ (25) 
 

„Сега аз говоря на вас, които сте напреднали. Нали 

има някои от вас, които мислят, че са напреднали. Ето аз 

какво разбирам под „напреднал човек“:  

Напредналият човек е: като умре мъжа ти, да не про-

рониш нито една сълза. Или да си купиш един тъпан и да 

биеш тъпана и да поиграеш около майка си, че е зами-

нала. Ще играеш хоро. Не само няма да плачеш, ами ще 

играеш, че се е освободила от нещастието. Това е сега мъд-

рец. Каквото и да ти се случи, да не пророниш нито една 

сълза и да благодариш, че ти се случило това.“ (26) 
 

„Бог за всяко същество определя известно време. За 

всяко същество е помислил за неговите нужди, за всички 

промени, които може да станат в живота му – и когато се 

ражда, и когато умира. 

Според нас човек се ражда и умира, а според Бога той 

минава от едно състояние в друго. Когато се ражда един 

човек, на Небето скърбят. Когато ние се радваме, Небето 
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скърби, а когато ние скърбим, Небето се радва… 

Щом една душа слиза и се въплъщава в материята, тя 

се губи за Небето, няма я. А при нас като я няма, те слизат 

да вземат тази душа, която се е въплътила и страда…  

Като умре, ние, които познаваме този човек, скърбим 

за него, а в Небето се радват, че той се е върнал.“ (27) 
 

„Онези, които любят Бога и вярват в Него, знанието 

им отива с тях. Такъв човек, като умре, всички хора му ста-

ват по-любими. Като влезе в онзи свят, всички хора го 

посрещат, всички светии го посрещат, слагат му венци на 

главата. Като умре един Божи праведник от Земята, на 

онзи свят му правят такова тържество, както тук посрещат 

един цар. Един праведен човек в онзи свят го посрещат 

много по-тържествено, отколкото един цар тук на Земята. 

Струва си да те посрещнат така.  

Като влезеш, ще ти облекат такава мантия, каквато не 

си сънувал. Ще те обичат и казват: „Много се радваме, че 

ти показа своята любов“.“ (28) 
 

„Като умре човек, как отива при Бога? Те му слагат и 

пръстени, но като умре човек, и пръстени, и дрехи, и 

шапка, и обувки – всичко остава в земята, а той отива гол 

при Бога. Ние всички трябва да се върнем при Баща си 

такива, каквито сме – облечени, но не с тези дрехи. 

 Трябва да се върнем с дрехите на светлината, трябва 

да се върнем с онези светли мисли, с дрехите на онези 

светли чувства, трябва да се върнем с дрехите на онези 

светли постъпки. Това са скъпоценни камъни.“ (29) 
 

„Който умира, той отива в друг свят. Ако един човек от 

България отива във Франция, какво лошо има от това? 

Или, ако някой човек от Франция отива в Англия, какво 

лошо има в това? На думата „умиране“ вие сте дали лошо 

тълкуване. Като умре някой, вие мислите, че той изчезва 
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някъде. Като умира, човек напуска този свят на страдани-

ята и отива в друг свят.  

Има един друг свят много по-красив от земния свят. 

Ако вие бихте проникнали за малко в този свят, не бихте 

пожелали да се върнете в този свят. Този свят съзнателно 

е скрит от вас, за да може да живеете на Земята и да се 

учите. Най-голямата трудност е да живее човек на Земята, 

но същевременно този живот носи най-големите придо-

бивки. Животът на Земята е живот, който крие в себе си 

големи съкровища, условия за големи придобивки.“ (30) 
 

„По-рано хората погребваха умрелите. При новите ус-

ловия някои ги изгарят. Кое е по-хубаво: да седи в земята 

или да се изгори човек? И едното има добра страна, и дру-

гото. И едното има лоши страни, и другото има лоши 

страни… На Земята трябва да намерят начин да не пог-

ребват хората. Земята да не е място, където да се погреб-

ват умрелите хора. При други случаи трябва да се постави 

една температура не от 1000 градуса, но да се увеличи – 

15–20 хиляди градуса, за да могат тези съединения на ато-

мите и техните йони да се разединят.“ (31) 
 

„Казват, че смъртта освобождава човека от всички же-

лания и навици. Отчасти това е вярно. Например, като 

умре някой, който е обичал да си угажда в яденето, с из-

чезването на физическото тяло изчезва и възможността 

да яде и да пие. Обаче желанието му остава – пак му се 

иска да яде и пие. Ако се е обличал хубаво, живял в охол-

ство – и това желание остава в него. Той ходи, обикаля 

около онези, които ядат и пият, поощрява ги да ядат, но 

той пак остава гладен.“ (32) 
 

„Засега отпускът е 45 години. Като умре човек, след 45 

години пак го пращат на училище. По-рано беше повече, 

сега е 45 години. Като седите в онзи свят 45 години, пак 

ще дойдете на Земята.“ (33) 
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Рудолф Щайнер за живота 
след смъртта 

 

„Да разгледаме случай, когато някой загубва близък 

човек. Близкият, да кажем, умира сравнително рано, така 

че този, който остава, трябва да живее още дълго без този 

си близък. Ние виждаме, когато в нас е активна една та-

кава мисъл, че пред духовните ни очи се явява нещо, ко-

ето трябва да представлява съдбовен въпрос за мнозина. 

Става въпрос за това, че духовната наука наистина може 

да осветли един такъв съдбовен въпрос.  

Разбира се, всеки отделен случай има индивидуален 

аспект. Но тъкмо чрез изучаването на отделни случаи по 

духовнонаучен начин се добиват определени представи 

за тайнствения процес на човешкия живот… 

Благодарение на факта, че хората влизат в отношения 

помежду си чрез своите физически тела, между тях въз-

никват връзки, много по-всеобхватни от това, което се из-

живява в рамките на физическите тела. Развива се една 

много по-голяма сфера на взаимоотношения, когато 

двама души живеят заедно 10, 20, 30, 40 години – много 

по-голяма сфера от сили се развива помежду им, откол-

кото може да се изживее във физическия свят в рамките 

на тези години.  

Често, когато се насочи духовнонаучен поглед към та-

кива връзки, може да се види, че възникващото по такъв 

начин е от такова естество, че задължително изисква про-

дължение в резултат от загубата – както по отношение на 

човека, който е останал на физическия план, така и по от-

ношение на този, който е преминал през портата на 

смъртта в духовния свят. Останалият трябва да понесе за-

губата. Той е загубил за физическото си обкръжение, ако 
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се изразим абстрактно, един скъп човек във време, когато 

не е очаквал да го загуби. По този начин той може би се е 

простил с надеждите за съвместно съжителство в предс-

тоящите години.  

Тези преживявания са част от житейските опитности, 

от преживяванията, свързани с физическото тяло. Фак-

тът, че мъката и болката се добавят към изживяното 

между двамата във физическото тяло, променя отноше-

нията, които са свързани само с физическото тяло.  

Защото както това, което ежедневно изживяваме, ко-

гато сме във физически тела, се влива в кармичната ли-

ния, в напредващия поток на развитие, така към ежед-

невно изживяваното се включват и чувствата, породени 

от загубата. Всички усещания и чувства, които се изживя-

ват, се добавят към опитностите, които човек има по 

време на живота във физическото тяло. Такива са нещата 

от гледната точка на останалия във физическия свят. 

Гледната точка на преминалия в духовния свят е по-

различна. Връзката му с този, с когото е живял във физи-

ческия свят, няма да се отслаби поради факта, че вече е 

преминал в духовния свят. Да, на този, който действи-

телно е в състояние да изследва такива конкретни случаи 

в духовните светове, ще му стане ясно, че преминалият в 

духовния свят развива с този, който е останал тук, една 

по-интензивна и задълбочена връзка, отколкото е въз-

можна във физическото тяло.  

Често се забелязва, че тази по-задълбочена връзка въз-

никва, за да завърши по правилен начин кръга от взаимо-

отношения, образуван тук, във физическия свят.  

При действително изследване често се прави следното 

откритие: вижда се, че хората са се открили тук, във фи-

зическия живот. Под прага на съзнанието се оформя оп-

ределен кръг от взаимни интереси.  
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Ако тези хора бяха останали още дълго време заедно 

във физическия свят, връзката, която имат благодарение 

на кармата от по-ранен живот, не би могла да се задъл-

бочи достатъчно интензивно.  

В много случаи този, който е преминал през портата на 

смъртта, може да постигне такова кармично необходимо 

задълбочаване благодарение на факта, че сега е свързан с 

останалата на Земята душа в своите мисли – прониква и 

протича в нея с мислите си. Такова задълбочаване чрез 

отношенията, ограничени в рамките на физическия жи-

вот, не би било възможно да се постигне. Това става въз-

можно тъкмо благодарение на преминаването му през 

портата на смъртта. Това е случай на правилно изпълне-

ние на кармата, когато, от една страна, трябва да се по-

нася болка, а от друга страна е налице интензивният жи-

вот с мислите за останалия на Земята. 

Ако сега се проследи пътят на останалия на Земята, ко-

гато премине през портата на смъртта – известно време 

след като скъпият за него човек вече е преминал в духов-

ния свят – и проследим връзката му с починалия, ще ус-

тановим още нещо. Ще видим, че много неща се променят 

благодарение на разликата във времето на смъртта между 

двамата. Не е същото, ако щом преминем в духовния свят, 

открием там човек, който е умрял в същото време заедно 

с нас (ако вземем такъв краен случай), или е умрял преди 

15 или повече години. Фактът, че той е прекарал известно 

време в духовния свят, че душата му вече е преминала 

през различни опитности, води до това, че въпросният 

човек ще ни въздейства по различен начин според кар-

мичната връзка, която се формира при новите условия. 

Ние трябва да разглеждаме всичко, което изживяваме по 

този начин с душите, тясно свързани с нас, като преживя-

вания, базирани на нашата кармична връзка с тях…  
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По този начин животът получава истински смисъл. За-

щото трябва да имаме предвид, че в един човешки живот, 

преживян между смъртта и раждането, всички отноше-

ния, в които участваме, се разгръщат по такъв начин, че 

придобиват смисъл не само за този живот, но и за всичко, 

което ще направим за земното развитие по време на след-

ващите си земни животи. Това, което е започнало с болез-

нена загуба на близък роднина или приятел, ще има сво-

ето продължение в следващия земен живот.  

В известен смисъл всички тези резултати се съдържат 

вече в своята първопричина. В човешкия живот няма за-

губа, която да не ни поставя по съответния начин пра-

вилно в потока на следващите един след друг земни жи-

воти. Това може би няма да успокои болката ни в отдел-

ните случаи, но разглеждаме ли нещата от тази гледна 

точка, имаме възможност да придобием разбиране за жи-

вота. 

Като говорим за такива неща, можем да научим много, 

разглеждайки конкретни случаи. Друг такъв, който бих 

искал да посоча, е: когато животът на даден човек прик-

лючва поради инцидент. От самото начало трябва да сме 

наясно за голямата разлика между случай, когато живо-

тът приключва поради злополука (например човекът е 

прегазен от влак или смъртта му е причинена отвън по 

насилствен начин) и случай, когато животът приключва 

на преклонна възраст или поради болест.  

Трябва да се има предвид и разликата между рано 

приключил живот поради болест и живот, приключил на 

преклонна възраст. 

Разбира се, всеки отделен случай има своите особе-

ности, но също така, разглеждайки ги, можем да придо-

бием известни отправни точки. Преди всичко се питаме: 

Какво представлява насилствената смърт? На този въпрос 
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може да се отговори, ако смъртта се разглежда не от стра-

ната на земния живот, а от другата страна – от гледната 

точка на човека, преминал през портата на смъртта… 

Как стои въпросът, когато се вижда, че смъртта е при-

чинена по насилствен начин?  

Погледнато от другата страна, краят на живота, причи-

нен от насилствена смърт, представлява много мащабно 

преживяване и, въпреки че звучи странно, изследването 

на тези факти води до следното: времевите съотношения 

имат много по-различно въздействие върху душите в ду-

ховните светове, когато преминем през портата на 

смъртта, отколкото тук, въпреки че много обстоятелства 

тук вече ни напомнят за това, което настъпва по много 

всеобхватен начин между смъртта и ново раждане. 

Когато искам да обясня това, за което става дума сега, 

бих искал да си послужа с едно сравнение, което е оче-

видно, но само ако познаваме съответните факти, свър-

зани с духовния свят. Сигурно знаете, че тук, във физичес-

кия живот, можем да имаме опитности, протичащи в 

кратки срокове от време, например в рамките на един ден 

или няколко часа, които обаче имат за нас много по-го-

лямо значение, отколкото опитности, направени в дълъг 

период от време – месеци, дори години.  

Много хора могат да си спомнят за важни събития от 

живота си, които са се случили в кратко време тук, във фи-

зическия свят, но резултатите от които са довели до много 

повече вътрешни изживявания, отколкото други съби-

тия, протекли в рамките на месеци или години.  

Хората често казват: „Това, което изживях, никога 

няма да го забравя.“ – Тези прости думи съдържат току-

що описаното. Наистина е вярно, че впечатлението, което 

човек получава чрез това, че един външен свят, който не 

му принадлежи, му отнема физическото тяло; че възпри-

ятието на това събитие в рамките на относително кратко 
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време – това може да бъде дори един-единствен миг – за 

живота между смъртта и раждането може да включва 

цяло богатство от преживявания, които иначе, във физи-

ческия живот, могат да се придобият много бавно, може 

би за десетилетия.  

Нямам предвид всичко, което преживяваме в земния 

живот. Но в случая с определени неща, които са ни необ-

ходими като сили за живота между смъртта и ново раж-

дане, работата е такава, че това, което иначе се разпре-

деля в дълъг период от време, сега може да се концент-

рира – така да се каже – в един миг. Има разлика дали в 

подсъзнанието се вижда как смъртта наближава по такъв 

начин, че на преден план да излязат вътрешните сили, ко-

ито от вътрешността на организма водят до смърт, или за 

това допринасят сили, които действат върху този органи-

зъм отвън и нямат нищо общо с него.  

Този вид смърт може да получи точно и ясно обясне-

ние само ако я разглеждаме във връзка с целия ход на чо-

вешкия живот чрез повтарящите се земни животи. Всъщ-

ност от това, което казах за взаимовръзката на азовото 

съзнание след смъртта и виждането на смъртта, можете 

лесно да разберете, че възприемането на смъртта има ог-

ромно значение за силата и интензитета на нашето азо-

вото съзнание между смъртта и ново раждане. 

Събитията, разглеждани от тук, от физическия живот, 

изглеждат случайни, но те не са случайни, а се съдържат 

в един свят на необходимост. Тук може да изглежда като 

случайност фактът, че някой е прегазен от влак.  

От другата страна – от духовната страна – събитието не 

изглежда случайно… Ако си зададем въпроса от духов-

ната страна: „Какъв е смисълът на една такава насилст-

вена смърт в целокупния човешки земен живот?“ – във 

всеки случай ще видим, че в изминалия период от време, 
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преживян от човека през повтарящите се земни животи и 

времето между смърт и ново раждане до инцидента, въп-

росният човек е развил през различните условия такова 

азово съзнание за духовния свят, което се нуждае от усил-

ване и заздравяване. И такова заздравяване се получава 

чрез факта, че краят на физическия живот за човека нас-

тъпва не отвътре, а отвън.  

Ние трябва да сме наясно с това, че връзките, които 

осъществяваме с околния свят посредством мисловните 

сили, действащи в душата, не са единствените. Само в из-

ключително малко случаи можем да знаем как мисли 

подсъзнанието. Често съм обръщал внимание на факта, 

че мисловният живот не престава до прага на съзнанието, 

а че продължава в подсъзнанието или в свръхсъзнанието. 

Само че човек не може да реализира това, което всеобх-

ватното съзнание може да означава за него.  

Бихме могли да попитаме всеки човек: „Защо тази сут-

рин с Вас не се е случил този или онзи инцидент?“ – Ни-

кой не е застрахован от една или друга злополука. Поня-

кога можем да направим връзка между нещата, но в пове-

чето случаи не осъзнаваме взаимовръзките… 

Например човек може да напусне дома си половин час 

по-късно и да открие, че междувременно на пътя се е слу-

чило произшествие, което би могло да се случи с него, ако 

бе излязъл половин час по-рано. В този случай е било ак-

тивно подсъзнанието му. То го е накарало да се забави. 

Тези действия на подсъзнанието са непрекъснати, само че 

хората не ги възприемат. 

За този, който разглежда съотношенията в света от ду-

ховна гледна точка, е ясно, че човекът, преживяващ не-

щастен случай, не е пазен от своя добър гений, действащ 

в подсъзнанието му, а е тласнат към този инцидент чрез 

необходимостта на своята карма. Защото, ако не се беше 
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случил този инцидент, нямаше да е възможно това, което 

характеризирах: необходимото му заздравяване на азо-

вото съзнание по описания начин.  

Чрез раждането си човек навлиза в дадени условия.  

Той живее в тези условия, но по време на последния си 

живот между смъртта и новото раждане е наблюдавал, че 

Азът му е бил отслабен по определен начин. Импулсът да 

заздрави своя Аз живее в него и го води към условия, ко-

ито предизвикват нещастния случай. Това е начинът, по 

който трябва да се разглеждат нещата. И когато те се раз-

глеждат така, от гледната точка на духовната наука, мо-

жете да прозрете взаимовръзките в живота. 

Хората – често съм подчертавал – не размишляват дос-

татъчно над промените, които са настъпили в човешкото 

душевно развитие в сегашните условия на живот.  

Повечето, особено тези, които са заразени от съвремен-

ната наука, си представят душевния живот преди столе-

тия такъв, какъвто е днешният душевен живот. Това, 

както ни е известно, е напълно погрешна представа. Дъл-

боката страна на душевния живот на хората е претърпяла 

съществена промяна.  

И това, което днес духовната наука трябва да представи 

за разбирането на живота, е било налице много повече 

като атавистично-ясновидско настроение в душите до не 

много далечно време. Хората са имали до известна степен 

предчувствия за житейските взаимовръзки.  

Но човечеството се развива и такива предчувствия от-

мират. Поради факта, че тази стара връзка с духовния 

свят отчасти е изгубена за хората в хода на тяхното разви-

тие и все повече ще се изгубва, ще става все по-необхо-

димо човек да си възвърне връзката с този духовен свят 

чрез пряко духовно изследване.  

С това е свързан фактът, че Духовната наука възниква 
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в нашето време. В по-ранни епохи тя не е била необхо-

дима, тъй като човечеството е било на друго ниво на ду-

шевно развитие. От настоящето нататък, поради описа-

ните причини, тя ще става все по-необходима. 

Нека потвърдим това твърдение с конкретни факти:  

Днес има малък брой хора, които в живота си между 

раждането и смъртта приемат духовната наука в душите 

си. Не говоря за духовно изследване, а за духовна наука: 

представи, идеи, които се добиват чрез духовната наука. 

По този начин човек научава нещо за духовния свят в жи-

вота между раждането и смъртта. Това не е без значение 

за живота, който човек ще има, когато премине през пор-

тата на смъртта… 

Когато се върнем назад в по-ранни епохи, откриваме, 

че човечеството все още е притежавало едно старо наслед-

ство по отношение на връзката си с духовния свят. Чове-

кът преминава през портата на смъртта и понеже чрез 

предчувствия и атавистично ясновидство има определена 

връзка с духовния свят, той има нещо общо между живота 

си тук, във физическото тяло, и живота, в който встъпва, 

когато премине през портата на смъртта.  

Понеже човекът тук инстинктивно е знаел нещо за ду-

ховния свят, там, отвъд портата на смъртта, той е прите-

жавал нещо повече от обикновена сума от мисли и  

спомени за земния живот. Характерното за настоящето е, 

че отсега нататък, след преминаването през портата на 

смъртта, човешките души ще бъдат свързани със Земята 

само чрез спомени.  

Те ще си спомнят за земния живот и поради това, че ще 

имат този земен живот в спомените след смъртта, ще са 

свързани все още със земния живот. Такъв е случаят със 

съвременния човек, който не е възприел представи за ду-

ховния свят от Духовната наука. Ако той възприеме та-

кива представи, след смъртта те ще изградят нещо, което 
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ще го направи способен не само да има спомени за своя 

живот, но и да има поглед върху този си земен живот. 

Това, което възприемаме като представи преди смъртта, 

след нея се преобразува в способности.  

След смъртта, така да се каже, се отварят прозорци от 

духовния към физическия свят – към всичко, което се на-

мира във физическия свят – поради факта, че тук сме въз-

приели представи за духовния свят. Следователно Духов-

ната наука ни позволява да вземем със себе си през 

портата на смъртта определени резултати. 

Така това, което възприемаме от Духовната наука, не 

представлява просто мъртво познание, а жизнено благо – 

нещо, което продължава да живее, когато преминем през 

портата на смъртта. Да, в смисъла, който често спомена-

вам, Духовната наука представлява голямо житейско 

благо поради факта – тъй като мъртвият живее съзна-

телно в нашите мисли –, че тъкмо защото се занимаваме 

с Духовната наука, ние можем да направим нещо за мър-

твия…  

Мъртвият е в нашите мисли – той вижда нашите 

мисли. Ако те възникват в резултат на духовнонаучен 

мисловен път, следователно ако прочетем в мисли или 

разкажем на мъртвия нещо, което знаем или мислим за 

духовните светове, тогава мъртвият е с тези мисли, които 

тук отправяме към него чрез духовната наука. И фактът, 

че ги отправяме към него, образува връзката между фи-

зическия и духовния свят.  

Следователно, благодарение на факта, че Духовната 

наука представлява нещо живо, можем да отправим жиз-

нена сила, даваща на мъртвия, който е свързан с нас, ис-

тинска животворна храна. 

Така ние виждаме, че по този душевен начин Духов-

ната наука наистина прониква в живота и превъзмогва 
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смъртта. Една общност между живи и мъртви, която 

иначе не може да се изгражда по такъв интензивен начин 

в настоящия период от време, може да се изгради благо-

дарение на това, че тук се изпълваме с мисли, които са ре-

зултат от упражняването на духовната наука и които са 

отправени към мъртвите.  

Духовната наука има животворно влияние върху жи-

вота, докато познанието, придобито за физическия свят 

от обикновената наука, се състои само от мисли, които 

имат значение единствено за времето между раждането и 

смъртта. За живота след смъртта те представляват обик-

новен спомен без живо значение… 

Още нещо обаче трябва да се има предвид, когато се 

размишлява за значението на Духовната наука за настоя-

щото и бъдещото духовно развитие на човечеството.  

Не само това, което придобиваме тук чрез Духовната 

наука или предаваме на мъртвия; не само това, което пре-

минава от физическия в духовния свят, но и това, което 

вземаме през портата на смъртта като постижения от ду-

ховнонаучното познание, въздейства обратно от духов-

ния върху земния свят.  

Този земен свят – не трябва да забравяме – постепенно 

изгубва силите, които имат само земен произход и служат 

на развитието на хората на Земята само през живота 

между раждането и смъртта.  

Ако към Земята не се спускат и сили от духовния свят, 

земният живот ще обеднее. Тъжно е да се наблюдава как 

днес хората живеят без да мислят и без да забелязват, че 

земният живот постепенно обеднява.  

Това е явление, което може да се наблюдава не само по 

отношение на духовния живот на хората, но дори и по от-

ношение на чисто физическия живот. Ако четем книгата 

по геология „Лицето на Земята“ от Едуард Зюс, ще видим 
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описано как по отношение на своята физическа повърх-

ност Земята по-рано е изглеждала много по-различно, от-

колкото днес, как тази физическа повърхност е претър-

пяла бавна смърт и в нея вече не действат същите сили, 

които са били налични в по-ранни времена. Земната по-

върхност се раздробява. 

Това, което се случва във физическия живот, се случва 

също и в духовния живот. И е тъжно, както казах, да се 

гледа как хората се изправят пред това, без да го осъзна-

ват. За духовния живот нещата са такива, че когато се 

описва пътят, по който върви човечеството, трябва да се 

каже: въпреки гордостта, с която е пропито настоящето, 

се забелязва, че мислите на хората стават все по-безжиз-

нени, все по-мъртви, а дори и все по-несвързани… Хората 

биха изгубили връзките в мисловната си система, ако в 

нея не постъпва освежаващата сила чрез мислите, които 

се пораждат от духовнонаучното познание.  

Днес това може да звучи странно, но е вярно: интен-

зивната сила, от която човекът се нуждае, за да разбира 

мислите си по правилния начин, така че те да имат реална 

стойност, отслабва, защото той трябва да стане самостоя-

телен, да добие собствени сили.  

Поради тази причина, бих казал, боговете и духовете, 

които някога са вдъхновявали мисловния живот, се отд-

ръпват, оттеглят се, така че човекът ще трябва сам да 

върне живота в своите мисли. Това той ще може да нап-

рави, ако не е твърде високомерен и ако възприеме жи-

вота, който може да се излее от Духовната наука. 

С нашите чувства и волеви импулси е същото, както с 

мислите. Тези волеви импулси на човечеството ще стават 

все по-своенравни, все по-упорити… Те постепенно ще се 

отделят от общия елемент на човечеството, освен ако ду-

шата не се изпълни с онези велики, всеобхватни импулси, 
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които могат да възникнат само от виждането на духов-

ните взаимовръзки на физическите неща.  

Така аз изричам истини с изключително значение за 

развитието на бъдещото човечество. Но тези истини 

трябва да се съединят с душите на онези, които се занима-

ват с Духовната наука. Защото Духовната наука не трябва 

да бъде само мъртво знание, задоволяващо нашето любо-

питство, а тя следва да бъде нещо, което иска да се намеси 

във взаимовръзките на нещата, с които човек ще се 

сблъска в бъдеще. Затова обаче трябва да се види кои 

сили отслабват, за да се заместят с други.  

Човешките земни сили ще отслабнат, ако не са проник-

нати от духовни сили. И това, което придобиваме чрез ду-

ховнонаучно познание и пренасяме през портата на 

смъртта, в периода между смъртта и ново раждане ще ни 

даде не само силата да оформяме живота си между 

смъртта и ново раждане, но и способността да изпращаме 

духовни сили към Земята.  

И все повече и повече ще става така, че онези хора, ко-

ито живеят тук, на Земята, ще могат да получават идва-

щото от одухотворените души, преминали през портата 

на смъртта и изпращащи обратно това, което са взели от-

тук, но в променен вид, според житейския опит, с който 

са навлезли в духовните светове. 

Така, от една страна, може да се действа от физическия 

в духовния свят, да се помага на мъртвите, като им се чете, 

като им се изпращат мисли, свързани с духовната наука. 

От друга страна, върху земното развитие може да се въз-

действа, като от духовния към физическия свят се изп-

раща това, което е придобито по време на живота на Зе-

мята и е пренесено през портата на смъртта.  

Характерен факт е, че физическият свят може да възп-

риеме онова, което е получило променена форма поради 
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това, че придобитото във физическия живот е пренесено 

през портата на смъртта и е метаморфозирало в духовния 

свят. И така, след метаморфоза, натрупаният житейски 

опит отново се спуска от духовния свят към Земята. 

Ние работим над нашата карма, така че тя да се осъ-

ществява през повтарящите се земни прераждания. Но 

върху общата световна карма на човечеството (състояща 

се от жизнения поток, протичащ на Земята, и от жизне-

ния поток, изливащ се от духовния свят) ние също рабо-

тим с помощта на силите, които развиваме за своите 

нужди между смъртта и ново раждане.  

Следователно виждаме колко необходима е духовната 

наука – колко е необходимо, че тя се усвоява от човешки 

души не само за доброто на тези отделни души, а и за доб-

рото на целия човешки напредък на Земята.  

От духовния свят ние работим за нашия бъдещ земен 

живот – за това: по какъв начин ще навлезем в наследст-

вения поток след раждането си. Но ние също така участ-

ваме в това, което ни засяга не само лично, но се отнася и 

до цялото човечество.  

Мислите, които споделям тук, са такива, с които човек 

трябва да се изпълни изцяло, върху тях той трябва да ме-

дитира. Защото това са такива мисли, които ни поставят 

в жива духовна и душевна връзка с целия свят.“ (34) 
 

„В наше време сме толкова близо, скъпи мои приятели, 

до това да почукаме на портата, през която се впуска чо-

вешкото същество, когато напусне земното си тяло под 

някаква форма. Влече ни към това, в което човешкото съ-

щество може да се взре, когато има нужда от по-висша 

утеха, от по-дълбок извор на сила, отколкото може да 

бъде утехата, идваща само от материалния живот – откол-

кото могат да бъдат източниците на сила, намиращи се 

само в рамките на материалния живот.  
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По хиляди начини тропа гласът на духовния свят днес 

по нашите сърца – даже и при хора, които често не желаят 

да проникват в духовния свят със сърцата си, въпреки че 

тези сърца се явяват прозорците към духовния свят дори 

и за тях. Колко ясно и по хиляди начини духовният свят в 

наше време тропа по тези прозорци и колко належащо е 

отново да обхванем от една специфична гледна точка не-

щата, които можем да знаем за този духовен свят… 

Времевият период, който прекарваме тук, между раж-

дането и смъртта, е сравнително кратък в сравнение с вре-

мето, което прекарваме в духовния свят между смъртта и 

ново раждане…  

По правило (има изключения) времето, което човекът 

трябва да преживее между смъртта и новото раждане, е 

много по-дълго от сравнително краткото време между 

раждането и смъртта тук, във физическия живот… 

Това, което усвояваме между смъртта и новото раж-

дане, се гради върху всичко, което сме усвоили в предиш-

ните си земни животи. И както по определен начин е уст-

роен физическият ни живот тук, между раждането и 

смъртта, така е устроен по определен начин и животът ни 

между смъртта и новото раждане.  

Ние навлизаме във физическия живот полуспящи, 

сънуващи, като малко дете. Отначало не можем да  

развием памет – тепърва тук се учим да развиваме па-

метта. Когато обаче погледнем по-точно, ще открием, че 

в периода, докато развиваме паметта, се придобива извес-

тно нагаждане към външния свят.  

Детето първо започва да пълзи и едва после започва да 

хваща разни предмети. Така се усвояват някои неща, нау-

чават се систематично. В този период се научават много 

неща – много повече, отколкото човек обикновено може 

да наблюдава. След това всеки отделен житейски период 
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протича така, че по-късното е изградено от предишно. 

Следователно човешкият живот също и тук, между раж-

дането и смъртта, се надгражда не само в телесното му из-

граждане. Така устроен е и животът между смърт и ново 

раждане… 

Първият период след смъртта протича така, че човек 

вижда пред себе си току-що изминалия си живот като на 

едно голямо платно. За няколко дена той обхваща навед-

нъж целия си досегашен живот…  

После етерното тяло се отделя и ние преживяваме 

ретроспективно живота, който можем да наречем преми-

наване на човешката душа през света на душите – един 

живот, който продължава по-дълго от краткия, траещ 

само няколко дни живот с етерното тяло, който следва не-

посредствено след физическата смърт. 

Много разпространено е мнението, че този, който 

може да вижда в духовния свят, веднага обхваща всичко. 

Често пъти съм го коригирал. Нищо не ни прави по-

скромни от истинското виждане в духовния свят. Защото 

човек може дълго да гледа, но изследването на отделните 

факти в духовния свят представлява наистина дълга ра-

бота в него със силите на духовния свят и е предразсъдък 

човек да смята, че този, който вижда в духовния свят, вед-

нага може да даде информация за всичко.  

И точно както тук, във физическия свят, нещата не 

спират да се изследват, епоха след епоха, и за духовния 

живот е така, че нещата се изследват отново и отново… 

По време на сън сме в своя Аз и в астралното си тяло и 

сме оставили, така да се каже, физическото и етерното си 

тяло извън себе си. Разбира се, и външният живот е акти-

вен, а при някои хора дори много активен живот… 

Когато вървим така през живота, възприемаме изклю-

чително малко от него по съзнателен начин.  
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Преработваме живота, идващ към нас отвън, но съвсем 

не в пълнота. Искам да приведа един много близък до ума 

пример: сега вие слушате тази лекция, която продължава, 

да кажем, един час.  

Без да искам да намеквам за някого от скъпите ни при-

ятели, които седят тук, смея да кажа: в думите на тази лек-

ция е възможно да се долови много повече, отколкото чу-

ват отделните уважаеми тук присъстващи приятели. Въз-

можно е да се чуе много повече, отколкото самият аз знам 

за това, което мога да кажа. Но – това трябва да се каже 

само за да се подчертае другото – Вие ще си отидете 

вкъщи, ще си легнете, ще заспите и ще се събудите рано 

утре сутрин. А през времето между заспиването и събуж-

дането – напълно несъзнавано за нормалното съзнание – 

ще преработите много от нещата, които сега въобще не 

сте в състояние да чуете. Вие го преработвате извънредно 

точно по време на нощния си сън, а може би ще прерабо-

тите и още неща през следващите нощи.  

Може да се види как между заспиването и събуждането 

душата преработва възприетото по съвсем различен на-

чин. И дори и да се случи някой да е слушал много невни-

мателно, но да е проникнал с цялата си душа в нещо, 

може би с негова помощ той ще успее да свърже с душата 

си и това, което се намира в лекцията като духовни  

импулси. И по време на съня това ще се преработи така, 

както трябва, не само за следващия живот до смъртта, а и 

за този отвъд смъртта. 

Така преработваме целия си живот, който протича в 

будно състояние от събуждането до заспиването. Всичко, 

което преживяваме през деня, преработваме през нощта, 

така че се поучаваме от него и получаваме всичко, от ко-

ето се нуждаем за целия си следващ живот и отвъд 

смъртта, чак до следващата си инкарнация…  
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Това, което можем да направим от себе си благодаре-

ние на преживяното от нас, е целта на работата ни в пери-

ода между заспиването и събуждането.  

Дали ставаме по-енергични, по-силни в душата си или 

пък трябва да си отправим укори – по този начин ние пре-

работваме това, което преживяваме, и така то се прев-

ръща в житейски плод. Оттук виждате, скъпи мои прия-

тели, че животът между заспиването и събуждането наис-

тина е извънредно важен и че навлиза дълбоко в цялата 

загадка на човека. 

И така, може би един ден на духовния изследовател му 

идва идеята да сравни живота в съня с един свръхсетивен 

живот. И тогава решава да го сравни с дните, които след-

ват след панорамата на живота в Камалока (Чистили-

щето). И виждате ли, скъпи мои приятели, макар и само 

пред погледа на изследователя се явява следното: докато 

тук, в живота, в паметта на човека остава всичко, което е 

преживял в дневния си живот, след смъртта, когато вече 

е преминал моментът с панорамата на живота, той полу-

чава спомен за всичките си нощи.  

По този начин ни се открива една много важна тайна: 

Човек си спомня за целия си нощен живот.  

Този ретроспективен ход на паметта протича така, че, 

започвайки от последната нощ, прекарана тук, човек 

действително си спомня нощ след нощ, преживявайки ги 

в обратен ред. Така се преживява ретроспективно целият 

живот, но видян от нощната му страна.  

Значи всичко, което човек е мислел и изследвал несъз-

нателно за живота, той го преживява отново в паметта си, 

но в обратен ред. Така действително се преминава през 

целия живот, но не от дневната му страна. 

Долу-горе колко дълго може да продължи това? Човек 

проспива около една трета от живота си. Има хора, които 
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разбира се, спят много по-дълго, но средно все пак бива 

проспана една трета от живота. Затова обратният ход трае 

приблизително една трета от прекарания земен живот, 

защото човек преживява нощите. Помислете колко чу-

десно се съгласува това с другите гледни точки, които се 

явяват. Винаги сме казвали, че животът в Камалока трае 

около една трета от продължителността на живота… 

Представете си, че разглеждаме душата на едно 11-, 12- 

или 13-годишно момиче или момче, което е преминало 

през портата на смъртта на тази ранна възраст.  

Съгласно това, което посочих по-рано, в подобен слу-

чай предстои следното: етерното тяло, което на теория би 

могло да му служи през целия му по-нататъшен живот, 

има в себе си неизразходвани сили… 

Ако проследим една такава душа в духовния свят в оп-

ределено време между смъртта и ново раждане, много 

скоро ще я намерим в едно много забележително общес-

тво: намираме я в обкръжението на душите, които се под-

готвят за нов живот така, че те скоро ще трябва да слязат 

на физически план, тоест сред души, които скоро ще се 

прераждат. Сред тях живеят тогава такива души, които са 

преминали през портата на смъртта на 11, 12, 13, 14 го-

дини. Те са поставени сред тях.  

И ако погледнем по-точно отношенията помежду им, 

по странен начин се оказва, че душите, които скоро ще 

слязат в земния си живот, се нуждаят от това, което дру-

гите души могат да им донесат от Земята, за да могат, от 

своя страна, да укрепят силите, от които имат нужда, за да 

се въплътят. Следователно душите на хората, заминали 

си от този свят млади, оказват голяма помощ на онези 

души, които скоро трябва да слязат на Земята. 

Малките деца, които са съвсем нормални, тоест не во-

дят някакъв изключителен духовен живот, а са просто 
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будни деца, могат да окажат такава помощ, каквато вече 

не може да бъде оказана, когато например някой умре в 

по-напреднала възраст.  

Той също има своята задача. Всеки трябва да се при-

годи към своята карма и не може да си мисли: „Искам да 

умра на тази или онази възраст“, а човек умира на въз-

растта, на която кармата го оставя да умре…  

Този, който умира на много ранна възраст, преживява 

панорамата на живота по-различно от този, който умира 

на по-късна възраст. Тук 35-тата година е важна граница. 

Ако някой умре преди 35-тата си година, той преживява 

първо панорамата на живота, след което преминава пос-

ледователно назад през нощите на живота си. Но по 

време на този обзор на преминалия си живот човек вижда 

като „зад огледалото“, сякаш през панорамата на живота 

прозира духовният свят, който е напуснал, когато се е ро-

дил. Перспективата още е насочена към духовния свят.  

А ако човек е прекрачил 35-та си година, е съвсем раз-

лично. Вече не се вижда духовният свят, в който човек е 

бил, преди да се роди. Това е едно от нещата, което прави 

особено впечатление сега, когато толкова много хора уми-

рат млади. Защото това гледане назад към духовния свят 

все още има определено значение до 35-та година.  

След 14-та до 16-та година всъщност вече няма такова 

директно виждане, но оттам до 35-та година, ако се случи 

смърт през този период, е така, сякаш в панорамата на 

живота, в ретроспективния обзор все още навсякъде се от-

разява духовният живот.  

Следователно, ако човек умре като дете, той всъщност 

не вижда много преживян живот, а вижда почти веднага 

в духовния свят. Ако човек умре като 13-годишно дете, той 

вече има някакъв обзор, но зад него лежи духовният свят. 

Духовният свят все още е ясен. Ако смъртта настъпи още 
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по-късно, духовният свят не се явява непосредствено, но 

се съдържа в това, което човек вижда като свой живот.  

Следователно до 35-тата година човек е още свързан с 

това, от което е дошъл, така че който умре преди 35-тата 

си година действително усеща още в тази първа половина 

на живота, която преживява в дните, в които вижда пано-

рамата на живота, и после отново при ретроспективното 

пътешествие през света на душите, че наистина сякаш се 

връща в своята родина, която е напуснал с раждането си. 

Той има непосредственото преживяване: „Ти влизаш в 

един свят, от който произлизаш.“ 

Това е от изключителна важност, защото всеки, който 

почине така, бива непосредствено по-лесно пренесен в ду-

ховния свят, отколкото някой, който умре по-късно. От 

ретроспективния обзор, който следва след смъртта, той 

внася в следващия си живот между раждането и смъртта 

необичайно много повече духовност. И мнозината, които 

умират рано в наше време, от тази гледна точка ще станат 

важни носители на духовни истини и духовни познания, 

когато отново слязат на Земята в следващото си прераж-

дане. 

Така виждаме как огромното страдание, което се из-

лива над света, е все пак необходимо за цялостния ход на 

битието. Защото кръвта, която се пролива днес, ще се пре-

върне в символ на известно освежаване на духовния жи-

вот в определено бъдеще, което е необходимо за общото 

развитие на човечеството.  

Повечето от душите, които сега преминават толкова 

рано през портата на смъртта, ще слязат на Земята по на-

чин, различен от този, по който биха слезли, ако в мате-

риалното си битие бяха достигнали до крайната граница 

на живота и тогава бяха умрели. Днес мировата мъдрост 

отзовава известен брой души, за да могат те още при  
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ретроспективния обзор да могат да видят дълбоки ду-

ховни тайни по начин, близък до земния. Мировата мъд-

рост се състои в това, че тези души ще могат тогава да се 

изпълнят с това, което ще съзрат по-ясно и по-добре, ко-

гато пак го видят – ще бъдат укрепнали от по-краткия зе-

мен живот, през който са преминали. 

Това е истинската мирова мъдрост. Така че трябва да 

кажем, че голяма част от това, от което с право дълбоко 

ни боли, когато сме способни да гледаме на него само от 

гледна точка на земното битие, ни показва изкупителния 

си образ, ако можем да го разгледаме от гледната точка 

на духовното виждане.“ (35) 
 

„Ние, които истинно и честно признаваме духовните 

светове, причисляваме тези, които просто са сменили 

формата на своето битие, които обаче като души са пре-

дано обединени с нас, въпреки че са преминали през пор-

тата на смъртта, към нашите най-важни и значими сът-

рудници. Воалите, които още обгръщат тези, които са 

въплътени във физическо тяло, отпадат един по един и 

душите на нашите верни мъртви – уверени сме в това – 

продължават да действат сред нас. И тъкмо от такава 

помощ, скъпи мои приятели, имаме нужда.  

Нуждаем се от такава помощ, която вече не е нападана 

от физическия план – от помощ, която вече не трябва да 

се съобразява с пречките на физическия план. И ако 

имаме дълбоката, сериозна вяра в успеха на нашето дело 

в световната култура, то е свързано с факта, че напълно 

осъзнаваме, че тези, които някога са принадлежали към 

нашия кръг, са най-добрите ни сили също и когато дейст-

ват сред нас с духовни средства от духовния свят.  

Понякога доверието, от което се нуждаем за нашата  

кауза, трябва да се укрепи от това, че знаем: ние сме бла-

годарни на мъртвите си приятели, че са сред нас и че – 
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съединени с техните сили – можем да вършим работата, 

която сме длъжни да извършваме за световната духовна 

култура… 

Времена, в които човечеството е изложено на толкова 

трудни изпитания, каквото е и днешното, са създадени 

специално за да може човешката душа да започне да си 

задава въпросите за Съществата от духовните светове. За-

щото, скъпи мои приятели, кой не би искал навсякъде в 

случващото се днес в голяма част от културния свят да 

постави въпроса за великата загадка на живота? И на кого 

не му идва наум, че зад събитията, които се случват в ши-

рокото ни обкръжение днес, е скрито нещо огромно – и 

как всичко това пронизва човешките души и сърца с 

болка и скръб, но и с надежда и упование… 

Голяма част от това, през което преминава човекът 

след смъртта, се състои в привикване към един различен 

начин на възприемане. Тук виждаме природата около 

себе си. Това, което тук, във физическия свят, виждаме 

като природа, изобщо не съществува в света, който обита-

ваме между смъртта и ново раждане.  

За да можем да виждаме природата тук, ние разпола-

гаме с физическите си очи, уши, с целия си апарат за фи-

зическо възприятие. С други възприемателни органи 

тази природа, изпълнена с цветове и с останалите ѝ харак-

теристики, не може да бъде възприета. Затова сме снаб-

дени с физическо тяло, за да можем да възприемаме при-

родата. След смъртта, на мястото на това, което имаме 

около себе си като природа, е духовният свят около нас, 

който описваме като света на йерархиите – един свят от 

чисти Същества – от души. Не материя, субстанция или 

предмети, а само Същества. Това е същественото, за което 

става дума.  

Оттук идва разбиращата се от само себе си изненада – 
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най-голяма за онези души, които тук, във физическия жи-

вот, отричат духа. Защото тези, които отричат духа и не 

вярват в нищо духовно, се оказват пренесени в един свят, 

който са отричали и който им е напълно непознат. На тях 

им се налага принудително да живеят в свят, който всъщ-

ност не са искали да съществува. 

Следователно сме заобиколени от духовно обкръжение 

– само от Същества, от души. И постепенно от този свят 

на душите започват да изплуват, да се оформят души, ко-

ито отначало не познаваме. Знаем само, че около нас има 

души, но не ги разпознаваме поотделно – постепенно по-

определено и по-конкретно се открояват отделните души 

и през този период се появяват именно душите, с които 

сме живели тук, на физическия план. Докато срещаме 

това множество от души, сред което се намираме, се нау-

чаваме да разпознаваме: тази душа е този, а друга душа е 

някой друг. Създаваме познанства с тези души… 

Когато живеете тук на Земята и някой ви блъсне, Вие 

знаете, осъзнавате това и казвате: „Той ме блъсна.“ – И по 

правило преживяването, когато някой ви блъсне, е раз-

лично от това, когато вие блъскате някого другиго. Когато 

чувате някой да казва нещо, преживяването тук е раз-

лично от това, когато вие казвате нещо. Точно обратното 

е в живота в Камалока, в който се преживява в обратен 

ред периодът между раждането и смъртта.  

Там е така – позволете ми да използвам този груб при-

мер: когато някой е блъснал някого в живота, той усеща 

това, което е усетил този човек по време на удара. Ако ня-

кой е обидил някого с някоя дума, той преживява усеща-

нето, което е изпитал другият.  

Човек преживява това, което са предизвикали него-

вите постъпки в душата на другия. С други думи: прежи-

вяваме резултатите, причинени от собствените ни дела.  
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По време на това връщане назад преживяваме всичко, 

което са преживели чрез нас другите хора тук, по време на 

живота ни между раждането и смъртта. Ако сте живели 

със стотици души тук, между раждането и смъртта, тези 

стотици души са преживели нещо чрез Вас. Но тук, във 

физическия живот, не можете да почувствате това, което 

другите чувстват и преживяват заради Вас, а изживявате 

само това, което сами преживявате заради другите.  

След смъртта е обратното. И това е същественото – че 

при ретроспективния обзор преживяваме всичко, което 

са преживели другите заради нас. Следователно прежи-

вяваме въздействията от последния си земен живот върху 

другите. И наистина задачата на тези години се състои в 

това – да преминем през тези въздействия. 

Докато преминаваме през тях, преживяването им се 

превръща в нас в сили. Това се случва по следния начин: 

Да предположим, че съм оскърбил някого и той е из-

питал горчивина. Тази горчивина преживявам сега по 

време на периода в Камалока – изпитвам я като собствено 

преживяване. Докато я преживявам, в мен се появява си-

лата, която трябва да се прояви като противодействие, т.е. 

докато изживявам тази горчивина, приемам в себе си си-

лата да залича тази горчивина от света. Така възприемам 

всички въздействия от делата си и благодарение на това 

усвоявам силата да ги премахна.  

През периода, който трае една трета от изтеклия ми зе-

мен живот, приемам в себе си силите, които могат да се 

изразят в нас като интензивно желание да унищожим в 

сега обезплътената душа всичко, което пречи на нейното 

съвършенство, защото я връща назад в развитието ѝ. 

Ако се замислите над това, ще видите, че човек сам си 

създава кармата, т.е. у него възниква желанието да стане 

такъв, че да може да погаси всичко, което смята, че трябва 
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да бъде погасено.  

Следователно кармата се подготвя тъкмо през този пе-

риод. Ние внасяме в душата си силата, която трябва да 

приемем между смъртта и ново раждане, за да предизви-

каме в следващата си инкарнация конфигурацията на 

своя живот, която смятаме за правилната… 

За да разберем правилно тези неща, трябва да сме на-

ясно – не теоретично, а така, че да проникнем дълбоко в 

силата на чувствата и волята си, – че цялата насоченост 

на чувствата на мъртвия става съвсем различна от тази на 

живия. Живият би могъл много лесно да каже: „Жал ми е 

за този или онзи починал, че трябва да премине през едно 

или друго изпитание, срещу което не може да направи 

нищо!“ – А сега си представете, че той е нанесъл на някого 

другиго тежки рани, но не може да направи нищо, за да 

оправи нещата.  

Сега може би пак ще съжалявате мъртвия, но това не е 

уместно, тъй като той не желае нищо по-съкровено от 

това да развие в себе си силата, с която да може да из-

равни нещата. Точно това е, което той смята за свое добро. 

С пожеланията си бихте искали той да не постигне това, 

което най-съкровено желае. За целта обаче той трябва да 

премине през всичко това. Защото положителното се раз-

вива от отрицателното. Чрез разбирането на това – какво 

е причинил – човек развива силите да го изравни. 

Така че можем да кажем, че в края на периода в Кама-

лока, след повторното преживяване на последния си жи-

вот, човек вече е определил как иска да встъпи отново в 

следващото си прераждане в това битие, по какъв начин 

иска да се срещне с един или друг човек, за да може да 

изглади едно или друго нещо. По същество там се опре-

деля кармата за живота, в който ни предстои да встъпим. 

Първата част от времето си прекарваме в усвояване от 
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духовния свят на силите, чрез които можем да сформи-

раме човека като цяло – те ще ни помогнат да си създадем 

тяло, съответстващо на нашата индивидуалност. Първо 

имаме плана на нашата карма. Едва тогава трябва да 

оформим човека съгласно него. Впоследствие за целта ще 

е нужно още много дълго време.  

От това обаче можете да видите, че същественото за 

времето в Камалока е, че ни се предоставя възможност да 

подготвим следващата си инкарнация по правилния на-

чин в морално отношение. Сега трябва да сме наясно, че 

всяко следващо въплъщение зависи винаги от предиш-

ното. Виждаме как се подготвя следващата инкарнация. 

Виждаме също и че целият начин на живот на даден чо-

век зависи от начина, по който е изживял предишния си 

живот. Че това противоречи на свободата е възражение на 

хора, които не са проникнали в нещата. Това не противо-

речи на свободата… 

Хората се различават по начина, по който действат в 

живота, и това всъщност прави живота възможен. Същес-

твуват например хора, които проявяват малко от себе си 

във външни дела, но е достатъчно да кажат само една 

дума, за да окажат въздействие върху хората. Те действат 

повече чрез вътрешната си същност. Други хора действат 

повече външно. Това силно зависи от начина, по който 

човек е преминал през живота в предишната си инкарна-

ция.  

Има хора, които умират млади, да кажем преди 35-тата 

си година – нека вземем тази граница. Поради тази си 

смърт такива хора са в съвсем различно положение от 

онези, които умират след 35-та година.  

Ако човек умре преди 35-тата си година, нещата стоят 

така, че той все още се намира много близо до света, от 

който е дошъл с раждането си. Важна граница е 35-тата 
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година. Тогава човек сякаш преминава през някакъв 

мост. Светът, от който произлиза, се отдръпва, и човекът 

ражда нов духовен свят вътре в самия себе си. Важно е да 

различаваме това. Сега да допуснем, че някой умира 

преди 35-тата година. Когато след това той се въплъти, у 

него по определен начин се развива силата, която не е из-

разходвал по време на живота, който би следвал след 35-

тата му година.  

Такива хора, които в дадена инкарнация преминават 

през портата на смъртта преди 35-тата си година и така 

спестяват силите си за тази инкарнация, които иначе 

щяха да използват, ако бяха станали на 50, 60, 70 години 

– при тях силите, които са спестили, се сумират със си-

лите, с които се въплъщават в следващата си инкарнация, 

и благодарение на това такива души се раждат в тела, чрез 

които са в състояние, особено през младостта си, да полу-

чават от живота много силни впечатления. 

С други думи, когато души, които в предишната си ин-

карнация са починали преди 35-тата година, се въплътят 

отново, всичко им прави силно впечатление. Нещо силно 

ги възмущава, друго силно ги радва, имат живи усещания 

и бързо преминават към волеви импулси. Това са хора, ко-

ито стоят здраво в живота и получават своя мисия.  

Човек не умира безпричинно преди 35-та си година, а 

после бива поставен в живота по напълно определен на-

чин. Ако обаче умре след 35-тата си година (всъщност не-

щата се преплитат едно с друго, смъртта преди 35-та го-

дина може да доведе и до нещо различно; това са само 

примери, не е задължително да е така) – този факт може 

да доведе до това в следващия си живот човек да не се 

влияе силно от нещата от своето обкръжение.  

Човек не може бързо да се вдъхнови или пък внезапно 

да се възмути. Запознава се с нещата по-бавно, но по-отб-

лизо и в следващата си инкарнация ще се вживее в такъв 
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живот, в който ще действа по-скоро вътрешно, без да бъде 

направляван толкова ясно към определена житейска за-

дача. Човек ще заема такава жизнена позиция, че веро-

ятно би предпочел да изпълни друга задача, но понякога 

му се налага да проведе нещо специално, дори против во-

лята си. Благодарение на предходното си земно въплъще-

ние се е оказал в състояние да действа по-фино, той може 

да бъде използван в по-широк периметър. 

Ако например някой премине през портата на смъртта 

в най-ранна младост, да кажем на 11, 12, 13-годишна въз-

раст, той прекарва кратко време в Камалока, но все още се 

намира много близо до света, който е напуснал при физи-

ческото си раждане.  

Тогава всичко изглежда другояче. Ако някой има това 

в своята карма, след края на живота още през 12-тата го-

дина също следва ретроспективен обзор през първите дни 

след смъртта, но той става по такъв начин, че му се явява 

по-скоро отвън, докато ако някой умре на 50, 60, 70 го-

дини, сам трябва да направи много повече, за да получи 

ретроспективния си обзор. Той го получава чрез собст-

вена активност. И поради факта, че хората трябва да пре-

живеят по различен начин този живот след смъртта, те се 

подготвят за следващ живот също така различно.  

Може да се случи някой да е бил много активен в някой 

живот. Ако – бидейки особено активна натура – някой 

бъде изтръгнат от живота рано, ще настъпи това, че в 

следващия му живот той ще бъде определен от своята 

карма да бъде поставен с напълно ясна житейска задача, 

която безусловно да изпълни. Човек е като предопреде-

лен. Ако обаче някой е особено активен през живота си и 

доживее до старост, тези сили стават вътрешни.  

 Тогава в следващия си живот той ще има по-сложна 

задача. Тогава външната активност отстъпва, а като  
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насъщна необходимост на душата се явява развитието на 

вътрешна активност. Толкова сложен е животът на човека 

в развитието му от инкарнация в инкарнация…  

Сега бих искал само да приключа, като Ви кажа, че ако 

сте изправени пред лицето на такава епоха, каквато е на-

шата, в която за сравнително кратко време по изключе-

ние мнозина преминават през портата на смъртта по 

ненормален начин, значи посредством това се подготвя 

нещо изцяло извън нормата. И то трябва да бъде подгот-

вено…  

Ако погледнете назад в историята, може да се каже, че 

разцветът се появява на интервали. Голям разцвет е била 

епохата на Лесинг, Хердер, Шилер, Фихте, Гьоте. Сякаш 

всички гениални хора са били заедно по едно и също 

време, после това свършва. И така светът напредва със 

скокове. Говори се за такава скокообразна поява на гении, 

а после нещата отново се променят. В духовната област 

също имаме разцвет и избуяване на интервали.  

Сега в наши дни виждаме умиране във физическата 

сфера, случващо се също така внезапно… Това са големи 

физически загуби, които са семето за последващ значите-

лен духовен разцвет. Изхождайки от тази гледна точка, 

отново и отново търсейки сила и утеха, но също и доби-

вайки увереност в надеждите си, нека отново повторим 

във връзка с нашето време и позовавайки се на съзнани-

ето за нашата духовна наука: 

От храбростта на бойците, от кръвта на битките, 

от страданията на изоставените, от жертвата на 

народа – ще съзрее плод духовен, ако душите съзна-

телно отправят мисли в царството на духовете.“ (35) 
 

„Сега си представете, че някой загива при нещастен 

случай. В обикновения човешки живот нещата изглеждат 

така, сякаш нещастието е застигнало човека. Защото  
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според устройството на настоящото ни съзнание човекът 

не търси нещастния случай. Но ако изследваме астрал-

ното тяло, няма да намерим и едно нещастие, което чове-

кът, доколкото пребивава в астралното си тяло, да не е 

търсил. Защото това, което се явява необходимост за 

обикновеното съзнание, се търси от астралното тяло по 

свободен вътрешен избор. Това е желано, истински же-

лано от астралното тяло. Дори ако някой бъде сгазен от 

влак, това всъщност е било привлечено от астралното му 

тяло с оглед на всички житейски взаимовръзки, а съвсем 

не е нещо, което се е случило просто ей така. 

И така, като мъдрост в астралното си тяло нямаме само 

връзките си с останалите хора, но наистина имаме връз-

ката си с целия външен живот – с това, което се разиграва 

като природни явления или социални събития, в които 

сме въвлечени. Това е скрито от нас и е добре, че е скрито, 

защото иначе нямаше да научим нищо за по-нататъш-

ното си развитие. Но в астралното ни тяло има истинска 

мисъл, т.е. един вид знание за всичко, което показва съ-

ществото ни във връзка със събитията и човешкия еле-

мент, в който сме оплетени.  

Както казах, хората почти не забелязват това в обикно-

вения живот. Защото, ако ни сполети нещо, за което се 

казва именно, че ни „сполетява“, по правило това, което 

ни е сполетяло, се разглежда само от гледна точка на 

факта, че ни е сполетяло. Наистина не вземаме под вни-

мание какво щеше да се случи, ако нещото не бе споле-

тяло човека.  

Искам да приведа един очевиден случай. В даден мо-

мент от живота си някой бива ранен. В обикновения жи-

вот си мислим: „Той е ранен.“ – И с това нещата приключ-

ват. Но не се замисляме какво щеше да се случи, ако чо-

векът не беше ранен…  
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Всъщност астралното тяло прозира цялата взаимов-

ръзка, в която се намира преди раняването. Може да се 

каже, че астралното тяло е ясновиждащо. А истинският 

Аз, който все още почива дълбоко в подсъзнанието, който 

имаме в най-съкровените си глъбини, е още по-ясновиж-

дащ – много по-ясновиждащ… 

Да вземем случая, който понастоящем говори така 

дълбоко на душите ни – случая, в който на бойното поле 

някой бива въведен на млада възраст, както се случва 

често сега, през портата на смъртта. Това, което настъпва 

тогава, е, че по-дълбоко лежащите части на човешката 

природа (етерното тяло, астралното тяло и Азът) биват от-

къснати от връзката им с физическото тяло по съвсем раз-

личен начин, отколкото щеше да бъде, ако човекът оста-

рее и умира дълго време в леглото си. Често тогава става 

по-бърза раздяла с физическото тяло… 

Казваме си например, че ако животът на човек протича 

нормално тук на Земята, все пак той е предопределен да 

достигне до дълбока старост, да изживее живота си бавно. 

За тази цел са подготвени етерното и астралното му тяло 

и неговият Аз. Това може да се случи при нормално про-

тичане на живота. И сега изведнъж човека го застига кур-

шум и цялата връзка се нарушава.  

Поради това обаче дадена способност, например спо-

собността на етерното тяло в отделния човек (силата, ко-

ято би трябвало да е в състояние да действа като проро-

ческа през целия живот и би могла да преведе човека през 

много житейски взаимовръзки) се изтръгва от живота – 

тя бива отделена от физическия план.  

Да предположим, че куршумът не беше улучил – мо-

жем да направим тази хипотеза и да не вземем под вни-

мание факта, че това, разбира се, е карма, – тогава чове-

кът щеше да продължи да изразходва тази сила в  
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етерното си тяло може би в продължение на още много 

години. Тази сила въпреки това остава в неговите ду-

шевни глъбини. Че тя е там се вижда, когато човекът, зас-

тигнат от куршум, гледа ретроспективно своята панорама 

на живота, т.е. гледа назад в етерното тяло…  

Накратко: енергията, силата, която се откъсва насила, 

остава в човека. Наблюдението показва също, че тя про-

меня целия следващ живот след смъртта. По същия начин 

е и със силата, която се намира в астралното тяло. Тя също 

щеше да се изразходва по време на целия живот. Тя също 

още е там. Накратко: човекът преминава по съвсем раз-

личен начин през портата на смъртта, ако е откъснат на-

сила от физическия живот, когато е застигнат от куршум 

и така напуска живота, отколкото ако си беше умрял 

бавно в леглото от старост. 

Сега за духовния изследовател възниква големият въп-

рос: Какво всъщност значи това? Какво означава за една 

епоха, когато човекът, както в цитирания случай, внася в 

духовния свят нещо съвсем различно, отколкото щеше да 

внесе, ако си беше изживял живота? За епоха като тази, в 

която живеем, това е от безкрайно голямо значение, тъй 

като в духовния свят се внася много от тук описаното. Но 

какво значи това за духовния свят? Това е изключително 

важен въпрос… Когато човек дойде в духовния свят, 

всички понятия и представи наистина се променят. И 

това става не само когато се дойде в духовния свят чрез 

Посвещение, а и през портата на смъртта…  

Когато човек встъпи в сферата на духовния живот е не-

обходимо – наред с тези, които изпълняват задачата си в 

духовния живот – да има и такива, които да сочат към Зе-

мята, които всъщност са вплели нещо в земното развитие, 

но са го извадили по-рано, отколкото е трябвало да стане 

това по план.  
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Затова може да се каже, че тези, които минават рано 

през портата на смъртта, в много отношения се превръ-

щат за човешките души в духовния свят в тези, които пра-

вят възможно да се вярва във висините на земния живот. 

Те дават възможност да се вярва в отвъдното – в това, че 

земният живот наистина съдържа в себе си и нещо 

духовно и стойностно. Там те заемат място, подобно на 

мястото на идеалистите тук на Земята. 

Винаги трябва да имаме предвид, че не бива да си 

представяме хората, които продължават да живеят в ду-

ховния свят, такива, каквито са били за последен път тук. 

Тривиалната представа, която си създават хората, че нап-

ример умрелите като деца продължават да живеят като 

деца, не е правилна. Образът, който мъртвите са имали за 

последно, може да се явява такъв живо в имагинацията, 

но това не е образът, а неговият израз. Може да умре дете, 

но човешкото същество, въплътено в детето, може да е ня-

коя много развита душа и след смъртта тя ще продължи 

да живее като много високо развита душа…  

Ако някой се издигне насилствено от физическото би-

тие в духовния свят, той има много по-интензивна об-

разна визия за всичко човешко, отколкото би имал, ако 

влезе в духовния свят другояче. Може да се каже, че хо-

рата, преминали през портата на смъртта по този начин, 

по време на живота между смъртта и ново раждане се на-

мират особено близо до случващото се на Земята в сми-

съла на общочовешкото. Това може да се види, когато се 

изследва животът на хора, които извършват нещо особено 

важно в някой период от живота си, така че се стига до-

там, че този човек върши необходимото.  

Да кажем, че някой на 49-годишна възраст – това, раз-

бира се, може да се види само с окултно съзерцание – 

прави нещо от извънредно голяма важност в дадено  
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направление. Ако проследим нещата назад, ще открием, 

че в предишното си въплъщение човекът може би е умрял 

от повече или по-малко насилствена смърт именно на 49 

години… Благодарение на това той получава голяма сила, 

която е вложил в цялото си душевно същество, в опреде-

лено време да изпълни това, което трябва да изпълни.  

Оттук отново можем да видим, че хора, които трябва да 

извършат много неща именно чрез волята си – които жи-

веят повече за цялото човечество, в някоя своя предишна 

инкарнация по някакъв начин са изживели такъв живот, 

който е бил нужен като подготовка… 

Вече съм казвал, че в наше време е много добре да се 

запознаваме с такива концепции. Защото скърбящата 

душа днес много често се пита: „Защо толкова много хора 

трябва да бъдат отзовани в духовния свят в най-цветуща 

възраст? Защо не могат да продължат да развиват живота 

си тук?“ – И колкото и странно да звучи – духовните ис-

тини понякога са нещо, което може да изглежда жестоко 

– все пак е вярно: в духовния свят трябва да бъде внесена 

възможността на Земята да се гледа така, че самата Земя 

да може да бъде проникната от духа.  

Ако всички хора достигаха нормалната си възраст в 

живота, ако никой не беше в състояние да се пожертва 

като мъченик или пък на млада възраст, тогава, поглед-

ната от отвъдното, Земята щеше да изглежда като про-

паднала в битие без стойност. Това, което е примесено 

като идеално тук на Земята, е същевременно нещото, ко-

ето непрекъснато поражда от миналото по-добро бъдеще. 

И това има връзка с принасяното в жертва.  

Човек, който на 26 години жертва за прогреса на чове-

чеството целия си оставащ живот, който иначе щеше да 

изразходи за своя си външна работа – така продължава да 

живее. В сега съществуващото като прогресивни сили  
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живее пожертваното от хората, които биха могли да из-

живеят живота си тук. Земната еволюция има нужда от 

такива жертви. Така виждаме как това, което в нашата ма-

териалистическа епоха е само абстрактна идея, става без-

крайно конкретно… 

Не само етерните тела действат в цялата взаимовръзка 

на напредъка на човечеството, а влияние оказва и рабо-

тата на преминалите рано през смъртта. Работата на тези 

индивидуалности е такава, че може да се каже: „Кои са хо-

рата, които работят главно за човечеството като цяло, ко-

ито си поставят всеобщи задачи за бъдещите си инкарна-

ции?“ – Това са тези, които в предишно въплъщение по 

някакъв начин са преживели жертвена смърт.  

Пожертвователните натури, склонни към духовното 

тук на Земята, дължат това на мъченичеството си в пре-

дишна инкарнация. Земята не би могла да се движи нап-

ред в развитието си, ако хората не жертваха себе си. 

И ако обмислим това, скъпи мои приятели, ще можем 

да хвърлим поглед от настоящето към бъдещето. Днес се 

жертват безброй хора. Колкото и болезнено да е това, раз-

глеждано от лична гледна точка, бихме могли да се при-

мирим с него, ако го разгледаме от гледната точка на ми-

ровата мъдрост. Толкова, колкото е принесено в жертва 

сега, в бъдеще ще бъде дадено като прогресивни сили. Чо-

вечеството се нуждае от такива прогресивни сили.  

Днес това не се отчита в достатъчна степен, но ще се 

замислят над него, след като изтекат не столетия, а доста-

тъчно много десетилетия в материалистичното развитие 

на човечеството. Материализмът много скоро ще си нап-

рави своите изводи.  

Вътрешният апогей на материализма беше през 19 век, 

но хората ще потънат в него, ако не бъде направен обрат. 

Този обрат трябва да се направи чрез духовната наука. Но 
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той може да бъде направен само ако заработят големи 

сили – ако в земния живот наистина се задействат идеа-

лите. Мнозина от тези, които сега биват отзовавани, ще 

служат на целта Земята да не пропадне в материализма, 

да не властва единствено материализмът…  

От много плодове на жертвената смърт ще се нуждае 

Земята в бъдеще, за да може да бъде освободена от потъ-

ването в материализма и от свързаните с него раздори, 

омраза, вражда – поне в степента, в която трябва да се ос-

вободи, за да може да продължи по по-нататъшния си път 

в Космоса.  

Хубаво е, че епохи като нашата повече от други призо-

вават да се мисли не само за случващото се, но и за пло-

довете от него. Тези плодове можем да разпознаем само 

ако обхванем с поглед двете страни на мировото битие, 

които ни показват, че наистина преминаваме през два на-

пълно различни полюса на живота тук (между раждането 

и смъртта) и там (между смъртта и новото раждане).“ (35) 
 

„От началото на тази ужасяваща [Първа Световна] 

война преминаха през портата на смъртта приятели, ко-

ито трябваше да вземат непосредствено участие в голе-

мите събития. Това означава, че ние самите в нашия кръг 

сме също така докоснати от големия духовен свят, когато 

душите, които бяха в нашите редици, след като са се осво-

бодили от телата си, са преминали в духовния свят. 

Имаме убеждението, произтичащо от Духовната наука, че 

за нас душите, оставили физическия план, приети от един 

друг свят, остават свързани с нас, както са били свързани 

с нас, докато са ни виждали с физическите си очи, докато 

са можели да общуват с нас чрез посредничеството на фи-

зическото си тяло. 

Когато човек приближи света, който приема нашите 
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мъртви, в моментите, в които се приближава до почина-

лите, той се сблъсква с всичко разтърсващо, което трябва 

да се излее върху нашата душа, когато тя се опитва да 

прогледне отвъд Прага, отделящ ни от духовния свят, и да 

навлезе в света, който може да бъде наблюдаван, когато 

душата е извън тялото… 

Онези, които преминаха през портата на смъртта и тук 

бяха души, работещи съвместно с нас, си остават същите, 

така че ние със сигурност не губим душите, приели на-

шето дело, докато са били свързани с нас тук, преди да 

преминат през портата на смъртта… 

Днешният човек е много, много привикнал към обик-

новеното материалистично наблюдение на заобикаля-

щата го среда и той изгражда тъкмо поради това предста-

вите си според това материалистично наблюдение. За-

това на него му е особено трудно да проникне в духовните 

светове дори само в представите си.  

Мнозина вярват, че не може да се получи разбиране за 

духовните светове, ако не може да се вижда в тях. Те вяр-

ват в това, защото са направили идеите си сухи и мъртви 

поради факта, че са свикнали твърде много да мислят 

само за физическия свят… 

Погледнато от другата страна, смъртта се явява най-ве-

личественото нещо, което може да се изправи пред чо-

вешката душа. Защото то означава, че човекът винаги 

може да има усещането за победа на духовното битие над 

физическото.  

И колкото малко тук, във физическия живот, можем да 

наблюдаваме нещо, свързано с нашето раждане, толкова 

сигурно можем да видим, ако сме напълно съзнателни 

след смъртта, събитието на нашата смърт.  

Но в това събитие няма нищо мъчително и тягостно – 

там то е най-великолепното, най-красивото, което можем 
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да имаме пред душата си. Защото то представя цялото ве-

личие на факта, че от смъртта произхожда себесъзнани-

ето в духовния свят – че смъртта се явява пробудител на 

себесъзнанието в духовния свят. 

След физическото тяло, нека разгледаме втората част 

на човешкото битие – етерното тяло… Знаем, че етерното 

тяло се запазва известно време след смъртта, а после то 

също се отделя. Също така знаем, че етерното ни тяло 

след смъртта дни наред остава свързано с нас. 

Докато носим етерното тяло, след като сме се отделили 

от физическото тяло, все още можем да мислим всичко, 

което можем да мислим по време на физическото си би-

тие. Така че можем да виждаме всичките си мисли, които 

носим в себе си, като на едно голямо табло…  

Имаме целия си живот като една панорама пред себе 

си в дните, когато все още носим със себе си етерното си 

тяло, и го имаме пред нас едновременно, което значи, че 

виждаме всичко наведнъж… 

После отделяме етерното тяло. Но това етерно тяло, от 

което се освобождаваме, остава видимо в по-нататъшния 

ни живот след смъртта. То се съединява с цялата Вселена, 

но това, което се случва с него, остава видимо за нас и ние 

го виждаме. Една от тайните на смъртта е, че това, което 

сме имали като мисли, когато сме живели, го виждаме в 

панорама, докато носим етерното си тяло – свързваме го 

извън себе си със света, наблюдаваме го, така да се каже, 

втъкано в света. След смъртта то принадлежи на нашия 

свят, а не на нашия Аз.  

Наистина преживяването е такова, сякаш това, което 

действа и живее като етерно тяло по време на живота, 

просто заживява навън в етерния свят. 

После идва времето, когато от всичко, което носим на 

физическия план, остават само Азът и астралното тяло. 
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Разбира се, имаме и виждане за онова, което сме били. То-

гава се изживяваме по един напълно различен начин от 

този тук, във физическото тяло: с издигнато себесъзна-

ние, което смъртта изгражда в нас.  

Но никога не бива да се отдаваме на представата, че 

едва ли не животът между смъртта и новото раждане е не-

съзнателен за душата. С този живот е свързано едно по-

силно, по-интензивно съзнание, отколкото е съзнанието 

тук, във физическото тяло, само че то е изградено по 

напълно различен начин.  

И, разбира се, човек се доближава до разбиране на 

мъртвите само когато вземе под внимание всичко, което 

Духовната наука може да даде…  

Ние живеем в своя Аз и в астралното си тяло. Етерното 

тяло сме го отхвърлили. То се свързва с околния свят… 

Също както ни обгръща въздухът, така около нас се на-

мира това, което мъртвите оставят след себе си. От духов-

ните светове сме отделени само чрез състоянията на съз-

нанието, а не чрез пространствени съотношения… 

Заобикаля ни един свят, в който живеят етерните тела 

на мъртвите… Мъртвите не се намират в този свят – в него 

са само техните оставени етерни тела…  

След като са оставили етерните си тела, мъртвите про-

дължават да живеят в своето астрално тяло и в своя Аз. 

Можете да прецените до каква степен трябва да се проме-

нят нашите представи, ако имате предвид, че от нас, за-

едно с етерното тяло, преминаващо във външния етерен 

свят, се отделя всичко, свързано с мисленето. След 

смъртта губим всичко, свързано с нашето мислене, което 

сме събрали във физическото си тяло. Мислите се прев-

ръщат във външен свят.  

След смъртта мъртвият вижда своите мисли не по на-

чина, по който вижда мислите, които е формирал по 
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време на живота си и за които после си припомня, като ги 

изважда от подсъзнанието си. Мъртвият вижда мислите 

си като върху една етерна картина, той ги вижда навън – 

в света. Мислите са нещо външно за онзи, който е прекра-

чил портата на смъртта.  

Това, което тук ни се разкрива чрез чувствата и волята, 

остава свързано с нашата индивидуалност и с волята ни. 

Това продължава да живее в астралното ни тяло и нашия 

Аз. Нашият Аз се възпламенява към себесъзнание чрез 

съзерцанието на момента на смъртта. Астралното ни тяло 

се възпламенява чрез това, че мислите застават пред нас 

в картината и навлизат в него. Ние ги изживяваме по този 

начин в нашето астрално тяло…  

Погрешна е представата, че след смъртта светът е по-

добен на някакво по-фино повторение на физическия ни 

свят, както често се приема в спиритичните кръгове. Той 

е нещо съвсем друго и напълно различно, защото там на-

шите мисли представляват Същества извън нас самите. 

Ако човек си изгражда подобни душевни представи, 

ще забележи, че има нужда не само от малко, бих казал, 

свобода от предразсъдъци, за да постигне съгласие с ду-

ховната наука, а че той също трябва да има определена 

способност да направи своите понятия по-подвижни, да 

преобразува представите си така, че да не смята, че с по-

нятията, които има тук, може да си обясни и онова, което 

се намира в духовния свят…  

Докато тук, когато срещаме някой човек, осъществя-

ваме връзка с неговата същност чрез това, че той може би 

изразява същността си чрез думи, изражения или жес-

тове, когато осъществяваме връзка с мъртвия, това, което 

той иска да ни каже, ни го показва в обективния свят.  

Ние виждаме в образи, към които той ни насочва, това, 

което преживява или има да ни каже. Бих искал да кажа, 
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че когато човек го попита нещо, мъртвият казва: „Пог-

ледни там – там ще откриеш какво изживявам сега.“ 

Но всичко това е бърз процес. Следователно мъртвият 

има способността свръхсетивно да изживява мислите, ко-

ито ние тук изживяваме само вътрешно, невидимо…  

Той притежава специфичната способност да вижда и 

съизживява също и нашите мисли… Преди всичко трябва 

да подхождаме към мъртвите с мисли, които са облечени 

в понятийния език, общ както за живите, така и за мърт-

вите. Това е езикът, който се използва тук, в Духовната на-

ука. Защото съдържанието на Духовната наука се разбира 

от мъртвите толкова добре, колкото и от живите. Тъкмо 

това никога няма да бъде чуждо на мъртвите.“ (34) 

 

„Нашето време представлява тежко време на изпита-

ния. И онези, които вярно и твърдо следват учението ни, 

ще трябва да разберат колко тежко изпитателно време е 

нашето, как то ще може да разкрие своя смисъл само ако 

се издигнем до това, което се разкрива духовно в толкова 

тежките събития, разиграващи се на физическия план. 

С оглед на факта, че наблюдаваме полетата, върху ко-

ито портата на смъртта се отваря за безбройни жертви, и 

с оглед на мислите, че твърде много наши приятели изос-

тавят физическия план, днес може би ще направим добре, 

ако обърнем внимание на това, което се казва за света, в 

който човек навлиза, когато прекрачи портата на 

смъртта… 

Когато човек преминава през портата на смъртта, той 

предава физическото си тяло на земните елементи. Това 

освобождаване от физическото тяло е извънредно важно 

за живота между смъртта и ново раждане. Звучи триви-

ално, когато се казва, че смъртта е всъщност раждането за 

духовния свят. Но това е правилното изказване. Трябва 
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само да привикнем да правим понятията си по-гъвкави, 

така че да не се хващаме с тях здраво за това, което ни 

предлага Земята… 

За земния човек смъртта представлява нещо ужасно, и 

то с известно право. Тя представя разрухата на физичес-

кия земен човек. Точно противоположен е случаят, ко-

гато между смъртта и ново раждане човек вижда смърт-

ното битие: тогава му се разкрива победата на духа над те-

лесното, тогава смъртта разкрива най-красивото, най-ве-

личественото, което изобщо може да се изживее.  

И докато по времето между смъртта и новото раждане 

човек е в състояние да вижда цялото си битие на мъртвец, 

това виждане е нещото, което ни дава съзнанието след 

смъртта, така че да знаем: ние сме отхвърлили своето фи-

зическо тяло.  

И фактът, че винаги имаме това изживяване, ни дава 

нашето себесъзнание след смъртта така, както постигаме 

себесъзнание тук, във физическия живот, благодарение 

на факта, че имаме физическо тяло. 

Когато с астралното тяло и Аза сме извън физическото 

си тяло от заспиването до пробуждането, ние нямаме съз-

нание за физическия свят. При пробуждането си трябва 

да се вмъкнем физически в себе си и тогава азовото съз-

нание може отново да разцъфне.  

Всеки път, когато след смъртта поглеждаме към мо-

мента на смъртта, когато цялото това прекрасно – поглед-

нато от другата страна – събитие се изправи пред нашата 

душа, тогава се разпалва отново и отново съзнанието след 

смъртта. Това зависи изцяло от непрекъснатото съзерца-

ние на този миг… В усещането след смъртта в душата за-

почва да струи нещо дълбоко удовлетворяващо… 

После следва кратък период – но достатъчен – на съв-

местен живот с етерното тяло. Всичко, което човек е  
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преживял в живота си, до най-малки подробности, извед-

нъж се изправя като огромна картина на живота. Това 

продължава няколко дена… Това е подвижна картина, в 

която се проектира и най-малката подробност. 

После човек се отделя от това етерно преживяване. 

Настъпва освобождаване от етерното тяло. Всичко, с ко-

ето е бил свързан човек като етерно тяло, което по-рано е 

имал вътрешно, сега вече става външно. То се уголемява 

все повече и повече и се вплита в духовния свят, в който 

човекът е навлязъл… Етерното тяло обективно се вплита 

в онова, което представлява всеобщ миров етер. Етерното 

тяло на човека се намира в него.  

Сега вече ще стане ясно, че етерното тяло на даден чо-

век, който умира млад в света, представлява нещо раз-

лично от етерното тяло на човек, достигнал нормална 

зряла възраст. Всяко етерно тяло има своя задача и не 

може да става въпрос за желание да се умира по-рано или 

по-късно. Това би била много погрешна представа. Но все 

пак е вярно следното: Когато даден човек умре твърде 

млад, той има етерно тяло, което вероятно би могло да се 

грижи за физическото тяло още десетилетия, би могло да 

работи в него в продължение на много години.  

Една сила се загубва в духовния свят толкова малко, 

колкото и във физическия свят. Това значи, че в етерното 

тяло, което човек оставя след смъртта си, е налице силата, 

която може би още десетилетия би могла да поддържа 

физическото тяло. Тя не се намира вече във физическото 

човешко тяло. Тя е навън в света. С един пример това би 

могло да се разкрие най-добре пред нашата душа. 

В сградата в Дорнах имахме едно момченце. На някои 

от нашите приятели вече разказах за това.  

Момчето умря 7-годишно вследствие на трагичен ин-

цидент… Известно време това момченце се намираше в 
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атмосферата на сградата. Наистина е вярно, че от онова 

време, скоро след смъртта му, етерното му тяло се вгради 

в аурата на сградата. И човек забелязва – това наистина 

звучи нескромно – как от неизразходваната етерна сила 

на етерното тяло идва вдъхновението, от което се нуж-

даем, за да правим в сградата нещата, свързани с изкуст-

вото. 

Разбира се, може би за човешкия егоизъм е по-привле-

кателно всичко това да се приписва само на нечия гени-

алност. Но нещата стоят така, че и това, което се проявява 

вътрешно, се дължи на външни духовни влияния.  

И ние можем да посочим такива конкретни духовни 

влияния. Имаме работа с етерното тяло на едно момче – 

това тяло е станало на 7 години и е могло да се грижи за 

физическото тяло още 6-7 десетилетия. То, с цялата мо-

гъща формираща сила, необходима за оформянето на чо-

вешкото тяло, сега се намира в етерната аура на Дорнахс-

ката сграда. 

И тъкмо на артистите се осмелявам да кажа това с 

пълна сигурност, че изкуството, което е необходимо, за да 

се оформи физическото тяло от етерното, е много по-го-

лямо от което и да е изкуство, което човек упражнява на 

Земята. И всички импулси за изграждане на физическото 

тяло се намират вътре в етерното тяло. Артистът също ги 

взима от своето етерно тяло, когато твори. 

Това е само пример – могат да се приведат и други, в 

които да се наблюдава силата на неупотребеното етерно 

тяло. Тази година през портата на смъртта преминаха 

наши скъпи приятели, които бяха още млади. И така, ние 

виждаме, че в тези времена през портата на смъртта пре-

минават много хора в активна възраст и оставят своите 

етерни тела, които могат да работят още десетилетия над 

физическото тяло.  
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Тези етерни тела, които още повече са укрепнали и заз-

дравени поради факта, че са преминали през саможерт-

вена смърт, са налични и ще бъдат налични.  

И тези хора в бъдеще, когато над европейската земя ще 

се разиграват други, различни от днешните събития, ще 

са в състояние да живеят в една духовна етерна атмос-

фера, в която се намират неизразходваните етерни тела. 

И когато на Земята има души, които ще могат да разбират 

това, което ще живее духовно като реални етерни сили – 

такова разбиране ще може да се получи само от Духовната 

наука, – те ще усещат инспириращите сили на онова, ко-

ето ще остане от тези етерни тела… 

След като етерното тяло е отхвърлено, ние продължа-

ваме да живеем с нашето астрално тяло и нашия Аз, об-

гърнати от нашия Дух-Себе… Изживяваме, връщайки се 

назад, последния си земен живот. Когато например тук, 

на физическия свят, казваме на някого нещо, което му 

причинява болка, изживяваме една такава случка от 

наша гледна точка тук във физическото тяло. Не можем 

да го изживеем от гледната точка на другия. Ние изобщо 

нямаше да можем да живеем във физическото тяло, ако 

желаехме да живеем по друг начин, освен да изживяваме 

всичко от самите себе си.  

Но да вземем следния случай: причиняваме на някого 

огромна болка чрез думите, които изричаме, обладани от 

гняв. Това, което той усеща и чувства, не можем да изжи-

веем тук. При ретроспекцията, която сега описвам, изжи-

вяваме това, което другият чувства, винаги като резултат 

на това, което сме извършили.  

Така ние живеем в света на следствията. Изцяло от себе 

си изживяваме това, което другите са преживели по време 

на нашия физически живот, докато достигнем до мига на 

нашето раждане… 
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И докато сме водени в този миров организъм от едно 

духовно място към друго, в нас се посажда това, от което 

се нуждаем – това са силите за подготовката на нашия нов 

земен живот, за слизането ни отново в земния живот. За-

щото животът между смърт и ново раждане през първата 

половина протича така, че се намираме извън земния жи-

вот, а през втората сме в процес на подготовка за новия 

земен живот… 

Една човешка индивидуалност, която в определено 

време идва от духовния свят и влиза във физическо тяло, 

събира бащата и майката – съдейства бащата и майката 

да осъществят нейното рождение. Да, тази индивидуал-

ност действа още по-назад в поколенията така, че накрая 

да се открият двама души, чрез които индивидуалността 

да може да осъществи своето въплъщение.  

В това, което протича през столетия от предци към по-

томци, действа индивидуалността. Колкото и чудно да 

звучи, то е така. Гьоте е имал баща и майка, дядо и баба и 

т.н. Когато се върнем столетия назад, ще видим, че тази 

индивидуалност на Гьоте вече е действала от духовния 

свят така, че винаги да намери онези, които да дадат като 

резултат стария Каспар Гьоте и госпожа Айа. През столе-

тия от духовния свят действа индивидуалността – тя дейс-

тва в поколенията. 

Това е точно обратното на случая, който обикновено се 

приема. Всъщност човекът има това, което носи в своята 

душа, но не наследено физически от своите предци. Той 

подбира своите предци от духовния свят, от мировата 

среднощ, която се намира по средата между смъртта и но-

вото раждане, така че да може да открие онези, чрез които 

да се въплъти на Земята.  

Това е мистерията, която се случва там. Това е нещо 

извънредно значимо и дълбоко разтърсващо. И така  
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виждаме, че е налице наистина вътрешна взаимовръзка 

между това, което се случва в духовния свят, и случващото 

се във физическия свят. И в същото време виждаме колко 

забележително е вплетен нашият духовно-душевен жи-

вот между смъртта и ново раждане в този на физически 

план, което тук просто не се забелязва.“ (34) 

 

„Когато живеем между смъртта и ново раждане, ние 

всъщност сме с това, което като свръхсетивни сили из-

пълва нашето физическо тяло тук, с изключение на едно-

единствено малко място, което остава празно. Това е 

пространството, което тук, във физическия свят, заемаме 

в рамките на нашата кожа. И ние винаги гледаме към тази 

празнота. От духовния свят ние се наблюдаваме отвън и 

гледаме в една пустота.  

Това, което виждаме, остава празно, но то остава 

празно така, че ние имаме определено усещане за него. 

Това виждане не е абстрактно, както на физическия план 

човек гледа нещо, а е свързано с едно могъщо вътрешно 

изживяване. Чрез наблюдението на тази празнота в нас 

се надига едно усещане, което ни съпровожда през целия 

живот между смъртта и новото раждане, което представ-

лява голяма част от това, което наричаме отвъден живот. 

Усещането е следното: „Има нещо в света, което отново и 

отново трябва да бъде изпълвано от теб.“ 

И тогава възниква чувството: Човек е в света за нещо, 

което само той може да извърши. Той чувства своето 

място в света. Човек чувства, че представлява един гради-

вен камък в света – градивен камък, без който светът не 

би могъл да съществува. Това се поражда от съзерцанието 

на тази празнота.  

Наблюдавайки празнотата, сме завладени от чувст-

вото, че представляваме нещо, което е част от света… 
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Знаем, че в първите дни след смъртта се състои нещо 

като ретроспекция… В продължение на няколко дни 

имаме нещо като панорама, изтъкана от всичко, което сме 

преживели в приключилия вече живот. Но тази панорама 

не е като обикновеното спомняне, докато сме във физи-

ческото тяло… Всичко, което виждаме, живее в етера. 

Преди всичко усещаме като живо онова, което е около 

нас. То живее и изтъкава всичко. После го усещаме като 

духовно звучащо, като духовно сияещо, както и като ду-

ховно стоплящо… 

Когато се изследва какво всъщност представлява тази 

житейска картина, трябва да се каже: в нея е вплетено 

всичко, което сме преживели в живота. Но преживяно 

как? Докато сме мислили за него!  

Така че всичко, което, мислейки и изграждайки си 

представи, сме преживели, образува тази картина. Да раз-

гледаме конкретна ситуация. В живота си сме живели за-

едно с даден човек, разговаряли сме с него. Докато сме 

разговаряли, сме обменяли мисли. Усещали сме любовта 

му, цялото му душевно въздействие върху нас. Изживя-

вали сме всичко това вътрешно. Така съпреживяваме 

всичко това, когато живеем с друг човек… 

Това, което изживяваме, се явява сега в тази етерна жи-

тейска картина. То е същото, за което си спомняме. По-

мислете за момента, когато преди 10 или 20 години сте 

изживели нещо с някого. Спомнете си за изживяното, но 

споменът да не е като спомените от обикновения живот, 

които все повече избледняват и изчезват. Спомнете си за 

това по такъв начин, че споменът във вас да е толкова 

жив, колкото в момента, в който приятелят ви е стоял 

пред вас по време на изживяването.  

В обикновения живот често сме полуспящи. Това, ко-

ето сме преживели сърдечно, постепенно отслабва.  
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Когато сме преминали през портата на смъртта и пред 

нас се появи житейската картина, тя не е отслабена, а нап-

ротив – в нея събитията се явяват в цялата си яснота и 

жизненост, каквито са били по време на живота… 

И това, което имаме по този начин като житейска кар-

тина, преминава във външния свят, продължава да живее 

около нас и се приема от света… Докато ние вярваме, че 

живеем само заради самите себе си, чрез нашите прежи-

вявания ангелските йерархии изработват нещо, което 

вплитат в света. Ние имаме мисли и чувства, които йерар-

хиите поемат и споделят със своя свят.  

И след като умрем, знаем, че сме живели за това – да 

могат тези богове да изплетат мрежата, която произлиза 

от етерното ни тяло и се разпростира в целия Всемир. Бо-

говете са ни дали шанса да живеем, за да могат да изпле-

тат от живота ни нещо за себе си – нещо, което да обогати 

техния свят. Това е разтърсваща мисъл!  

Всяка наша крачка през света представлява крачка на 

външния израз на събитие, свързано с боговете, и е част 

от мрежата, която боговете употребяват в своя миров 

план, която те са ни оставили, докато преминем през пор-

тата на смъртта, за да я изтеглят после от нас и да я вклю-

чат във Вселената. Тези наши човешки съдби са същевре-

менно божествени дела и начинът, по който се явяват на 

нас, хората, носи само външен характер. 

На кого принадлежи всъщност, след като сме умрели, 

това, което сме спечелили вътрешно в живота поради 

факта, че можем да мислим и да чувстваме? След нашата 

смърт то принадлежи на света! Но така, както виждаме 

нашата смърт, така наблюдаваме с нашето астрално тяло 

и с нашия Аз вплетеното във Вселената, в света...  

Както тук го изживяваме вътрешно, така го виждаме 

след смъртта отвън в света. Точно както тук виждаме 
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звезди, планини и реки, така след смъртта, освен това, ко-

ето е станало с голяма бързина с нашето физическо тяло, 

виждаме също и това, което е вплетено в света от нашите 

собствени преживявания.  

И онова, което от нашите преживявания се е вляло в 

цялото мироздание, се отразява в това, което още имаме 

в астралното тяло и Аза си, точно както външният свят се 

отразява в нашите физически органи чрез физическия 

човек тук… Това въздействие е преди всичко духовно, 

картинно, но то вече представлява образец на това, което 

ще придобием на Бъдещия (еон) Юпитер: Духа-Себе.  

Поради това, че вграждаме нашето етерно във Все-

мира, за нас ще се роди – но духовно, не както по-късно 

ще го имаме на Юпитер – Духът-Себе, така че сега имаме, 

след като сме отхвърлили етерното тяло, астрално тяло, 

Аз и Дух-Себе. Това, което ни остава от Земното битие, са 

астралното тяло и Азът. 

Както знаете, нашето астрално тяло остава същото, 

каквото е било като земно астрално тяло, още дълго време 

след смъртта. То ни остава, защото е проникнато от 

всичко, което е само земно-човешко и което то не може да 

премахне от себе си веднага. Ние преживяваме известно 

време, в което постепенно отхвърляме това, което зем-

ният живот е направил от нашето астрално тяло. Тук на 

Земята, по отношение на астралното тяло, ние изживя-

ваме всъщност най-много половината от това, през което 

преминаваме. От случващото се по някакъв начин с нас 

изживяваме действително само половината.  

При добрите мисли и постъпки е същото, както и при 

лошите, но да вземем пример с една лоша постъпка: Каз-

вате на някого нещо лошо, което го наранява. От нещата, 

които сме казали, ни е останало само това, което ни засяга 

нас самите – само чувството защо сме казали нещо лошо. 
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Това е впечатлението върху душата ни, когато сме казали 

нещо лошо. Но другият, на когото сме го казали, има съв-

сем друго впечатление, той има другата половина от впе-

чатлението – има чувството на нараненост.  

В него действително живее другата половина на това 

впечатление. Това, което преживяваме тук, по време на 

физическия живот, е едната страна. А онова, което изжи-

вява другият човек, е другата страна.  

Сега помислете: всичко, изживяно чрез нас, но извън 

нас, след смъртта, когато изживяваме живота си в обратен 

ред, трябва да го изживеем отново. Действията на нашите 

мисли и нашите дела изживяваме в обратен ред. Така че 

между смъртта и ново раждане ние изживяваме живота 

си в обратен ред.  

В отхвърлянето на етерното тяло имаме една картина, 

на която имаме целия живот едновременно. Това предс-

тавлява действително изживяване на всичко, което сме 

причинили в обратен ред. И когато така достигнем до сво-

ето раждане, вече сме узрели да отхвърлим от астралното 

тяло също и това, което е проникнато от земното. Тогава 

то отпада от нас и с това отпадане на астралното тяло за 

нас настъпва едно ново състояние.  

Астралното тяло постоянно ни държи свързани със Зе-

мята в нашите преживявания. Поради факта, че трябва да 

преминем по този начин през нашето астрално тяло, на-

пълно будно, изживявайки отново земни опитности, ние 

все още се намираме в земния живот. Когато (в преносен 

смисъл) отхвърлим астралното тяло, сме напълно сво-

бодни от земното. Тогава живеем вътре в същинския ду-

ховен свят и имаме ново изживяване.  

Отхвърлянето на астралното тяло представлява всъщ-

ност само едната страна на нещата. Другата страна пред-

ставлява нещо съвсем различно. Когато отхвърлим  
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астралното тяло, след като преминем през преживява-

нето на земните опитности, тогава се чувстваме проник-

нати не с материя, а с Дух. Тогава човек наистина се чувс-

тва вътре в духовния свят и духовният свят е вътре в нас.  

До преди това той се намира отвън, докато човек вижда 

Всемира и собственото си етерно тяло, втъкано в този Все-

мир. Сега той се издига в него вътрешно, човек го изжи-

вява вътрешно. И като образец на това, което човекът ще 

има физически на Бъдещата Венера, като прототип на 

Духа-Живот нашият Аз се издига вътрешно, така че сега 

се състоим от Дух-Себе, Дух-Живот и Аз.  

Точно както тук на Земята живеем в състояние, по-

добно на сън, от раждането до момента, в който ние, като 

деца, придобиваме себесъзнанието – до мига, в който 

имаме най-първите спомени за себе си – точно така изжи-

вяваме едно битие на пълно съзнание, но на по-висше 

съзнание от нашия земен живот. Чисто духовен живот 

обаче изживяваме едва тогава, когато се отделим от на-

шето астрално тяло и запазим от астралното само това, 

което ни изпълва вътрешно, така че от този момент ние 

сме духове сред духове. 

Сега имаме и друга важна и съществена опитност. Ко-

гато тук, във физическия свят, живеем, работим, вършим 

това или онова, ние имаме изживявания не само във фи-

зическия свят, а имаме още нещо. И аз искам, въпреки че 

изразът за тези едновременни изживявания е по-общ, да 

употребя този израз: докато живеем, ние се уморяваме и 

изтощаваме. Да, точно това се случва – ние се уморяваме.  

Макар по време на съня умората да изчезва – много по-

малко чрез съня, отколкото благодарение на покоя по 

време на съня, – все пак това изчезване на умората е час-

тично. Защото, разбира се, вие знаете, че в живота се из-

тощаваме, че остаряваме, че силите ни постепенно  
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отслабват. Следователно, в по-широк смисъл, ние се умо-

ряваме. И когато човек остарее, знаем, че чрез съня не 

може да се компенсира всичко.  

И така, ние се изтощаваме, натрупали сме умора. След 

като сме казали това, можем да попитаме: Защо боговете 

ни позволяват да натрупаме умора, защо се уморяваме? 

Фактът, че тук се изтощаваме, ни дава нещо, което озна-

чава много, наистина много за нашия живот… Ще разбе-

рете това изтощаване най-добре, ако си го представите по 

следния начин.  

Ако сега попитам някого: „Знаеш ли нещо за вътреш-

ността на твоята глава?“ – вероятно само някой, който 

страда от главоболие, ще ми отговори, че знае нещо за 

вътрешността на главата си. Само той чувства вътреш-

ността на главата си. Другите живеят, без да я усещат. Ние 

чувстваме нашите органи само тогава, когато не са 

напълно в ред. Тогава чрез чувстването знаем нещо за на-

шите органи.  

Ние сме устроени така, че да знаем нещо за нашето фи-

зическо тяло само тогава, когато не всичко с него е в ред. 

Имаме всъщност само едно по-широко чувство за нашето 

физическо тяло. То се засилва, когато нещо не е в ред. Но 

когато имаме това най-общо чувство, ние знаем твърде 

малко за вътрешността на нашето тяло. Който е имал 

силно главоболие, той знае нещо за вътрешността на гла-

вата си малко повече от анатома, който познава само 

физическото съдържание на главата. Но докато натруп-

ваме постоянно житейска умора, усещането за простран-

ствено-вътрешното в тялото постепенно нараства. 

Помислете само: колкото повече се уморяваме, тол-

кова повече ни застигат недъзите на живота, например на 

старостта. Животът ни се състои в това, че постепенно се 

учим да усещаме нашето физическо тяло. Докато то, бих 
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казал, се втвърдява, ние се учим да го усещаме.  

За нас – защото нараства постепенно – това е незначи-

телно усещане. Човек би могъл да види колко силно е това 

– простете тривиалния израз, но той ще Ви даде това, ко-

ето имам предвид, – ако например в даден момент той се 

чувства пращящ от здраве като здраво буйно дете и после, 

веднага след това, така, както човек се чувства, когато кос-

тите му станат чупливи на 80-85-годишна възраст. Тогава 

той вече би усещал това в по-голяма степен.  

Само защото състоянието настъпва толкова бавно, едва 

забележимо, не се обръща внимание как се развива усе-

щането за физическото, за умората. Това натрупване на 

умора е действителен процес, който първоначално не се 

забелязва, защото детето прелива от жизненост. Но пос-

тепенно жизнените сили отслабват благодарение на нат-

рупването на умора.  

Умората постепенно се увеличава. Уморяваме се. До-

като натрупваме умора – макар така да имаме само бегло 

усещане за нашата вътрешност – възниква наистина 

нещо вътрешно в нас. Нашият живот тук, във физическия 

свят, ни предлага само външната страна на дълбоките, 

значими и величествени тайни.  

Фактът, че в живота се чувстваме слабо съпровождани 

от тази умора, като по този начин усещаме вътрешността 

на своето тяло, представлява външната страна на нещо, 

което се изтъкава в нас – така чудно се изтъкава в нас от 

чиста мъдрост. То представлява цяла тъкан от чиста мъд-

рост. Докато натрупваме умора в живота и се учим да се 

чувстваме вътрешно, в нас се влива прекрасно знание за 

чудния строеж на нашите органи, на нашите вътрешни 

органи. Сърцето ни се уморява, но тази умора означава, 

че в нас се влива знание за това как се изгражда едно 

сърце от Всемира. Стомахът ни се уморява (той се уморява 
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най-вече поради факта, че се храним неправилно), но 

въпреки това, докато той натрупва умора, в нас се втъкава 

цялата мъдрост – една картина на мъдростта от Космоса 

– как се изгражда стомахът.  

Колко величествен и чуден е нашият вътрешен органи-

зъм – това възниква в картината. И то оживява сега, ко-

гато сме отхвърлили от астралното си тяло свързаното със 

Земята. И това е, което ни изпълва като Дух-Живот и ко-

ето сега живее в нас. Мъдростта за нас самите, за нашия 

чуден строеж на вътрешността ни сега живее в нас… 

Тук, във физическия свят, ние живеем така, че съзна-

нието в нас се развива постепенно. В началото, като деца, 

опознаваме първо майката, после постепенно и други 

хора. Докато живеем във физическия свят, вярваме, че 

постоянно се запознаваме с нови и нови хора. Така изг-

леждат нещата за нашето физическо съзнание. Когато 

сме преминали през портата на смъртта, имаме действи-

телна, реална връзка с всички онези души, с които сме 

били в някакви отношения по време на живота. Те отново 

се явяват пред духовния ни поглед.  

Можем да кажем, че „намираме“ душите, с които сме 

били свързани и които също са преминали през портата 

на смъртта преди нас. Думата „намираме“ е предназна-

чена за физически условия, но можем да я употребим, за 

да покажем живия начин, по който душите се приближа-

ват една към друга.  

Само трябва да си представим това намиране на ду-

шите, които са преминали през портата на смъртта преди 

нас, по начин, противоположен на този, по който човек 

подхожда към други хора тук, на физическия план. Тук 

подхождаме към хората външно-физически.  

После постепенно опознаваме тяхната същност. Същ-

ността им се открива, когато проникнем във вътрешния 
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им живот. Следователно това, което се изживява вът-

решно в даден човек, се развива от нашата собствена същ-

ност. След като преминем през портата на смъртта и 

срещнем душа, която преди нас е преминала през портата 

на смъртта, знаем първоначално следното: това е въпрос-

ната душа. Човек я усеща, знае, че това е тя… 

А тези, които все още живеят, след като сме умрели, 

вече имат образа за нас тук на Земята. Ние ги виждаме 

отгоре и няма нужда първо да изграждаме образ. Но те ни 

виждат като образ. И в образа тези души могат да втъкат 

това, което после може да бъде като стопляща духовна 

храна за мъртвия. Това те правят чрез своите мисли за 

него, чрез своята продължаваща любов към него, чрез 

спомена за него… 

Всичко това разширява нашия поглед, за да можем да 

вникнем правилно в истинския свят. Когато човек позво-

лява върху душата му да действат такива представи, той 

разбира колко малко всъщност знае за духовния свят… 

Духовната наука подготвя нещо важно: че ние можем 

отново да се вживеем в духовния свят. Отново и отново 

можем да изживяваме в душите си колко е необходимо да 

усещаме, да чувстваме, че малък брой хора, живеещи днес 

в материалистичния свят и водени от своята карма до раз-

биране на най-важните задачи на човечеството за бъде-

щето, чрез душевния си живот са призвани да изпълняват 

най-важните задачи на нашата съвременност.  

Без да изпада във високомерие, човек трябва да осъз-

нае, в пълна скромност и смиреност, колко огромна е раз-

ликата между една душа, постепенно навлизаща в духов-

ния свят, и всички останали хора, които днес нямат ни-

каква представа и преди всичко не искат да имат предс-

тава за духовното. Този факт не бива да предизвиква в нас 

просто болезнено усещане, а трябва да се превърне в  
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усещане, което ни импулсира все повече да работим в 

направлението на Духовната наука, към която сме насо-

чени от нашата карма, от нашата съдба.“ (34) 
 

„Когато човекът, който не е изживял напълно своя жи-

вот, премине през портата на смъртта, това, което му е да-

дено като етерна сила, не е изразходвано напълно. Когато 

човек премине през портата на смъртта твърде млад, 

етерното му тяло би могло да работи над физическото 

още десетилетия. Тази сила не се губи – тя е налична.  

В настоящето чрез факта, че смъртта ежедневно се про-

явява в толкова голяма степен сред човечеството, много 

етерни тела, които биха могли да работят още дълго върху 

физическите тела, ще се върнат в духовно-етерния свят. А 

силите в тях, които още десетилетия биха могли да се гри-

жат за физическото тяло, ще се превърнат в духовни сили 

и ще работят за духовното развитие на човечеството.  

Ще дойде време, когато силите, които са налични в 

тези етерни тела, ще могат да се използват за духовния 

напредък на човечеството. Но това време ще настъпи то-

гава, когато тук на Земята, след като са преминали днеш-

ните ужасяващи събития и е настъпил отново мир, от 

души, които тогава все още ще се намират в човешки тела, 

ще може да се разбере нещо от това, че всички онези, ко-

ито са преминали по-рано в духовния свят, имат горе сво-

ите етерни тела, които могат да излъчват своите сили.  

Това ще трябва да се разбере от тези души тук на Зе-

мята. И те ще могат да работят заедно за напредъка на чо-

вечеството, което е възможно тъкмо благодарение на тол-

кова много случаи на саможертвена смърт. 

Помислете какво би означавало, ако Духовната наука 

изчезне днес и няма хора, които да могат да разберат 

всичко това, което ще се подготви в духовния свят чрез 

тази саможертвена смърт!  
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Всички тези сили ще станат собственост на други ду-

ховни Същества, които ще ги употребят за нещо, раз-

лично от това, за което трябва да се използват съгласно 

Божествения план за правилно развитие. 

Това обаче ни напомня, също както и съвременните съ-

бития, че с пълно съзнание трябва да стоим изцяло в рам-

ките на всичко, което представлява духовния свят. За-

щото и тези съвременни събития имат духовна страна. 

Това, което се открива външно в кръвта и смъртта, както 

и в саможертвата, е външен израз за вътрешен духовен 

процес, който обаче трябва да се разбере в правилния 

смисъл. Затова бих искал да Ви напомня отново в заклю-

чителните думи на днешната лекция:  

От смелостта на бойците, от кръвта на битките, 

от мъката на изоставените, от жертвите на народа 

– духовен плод ще израсте, ако душите осъзнато към 

царството духовно се насочат.“ (34) 

 

„Онзи, който излиза от своето тяло, идва до познани-

ето, че съществува нещо подобно като религиозен живот 

и отвъд в духовното царство. И странно, докато всичко 

онова, което има около себе си (духовни Същества и ду-

ховни процеси), той го изживява така, както тук изживява 

физически същества и физически процеси, там през ця-

лото време или през една голяма част на този живот меж-

ду смъртта и едно ново раждане има пред себе си една 

мощна духовна картина: образът на идеала за човека. Тук 

на Земята имаме като религия всичко, което е над човека, 

а отвъд съществува като религия идеалът за човека.  

Ние се научаваме да разбираме, че различните Същес-

тва от различните духовни йерархии са съединили своите 

намерения, своите сили, за да създадат човека в мировия 

поток по начин, както това е описано в моята книга  



 
83 

 

„Тайната наука“. Пред боговете плуваше като цел на тях-

ното творение идеалът на човека, а именно онзи идеал на 

човека, който действително не се изявява като сегашния 

физически човек, но така, както би могъл да се изяви най-

висшият душевно-духовен живот в съвършено развитите 

заложби на този физически човек… 

И през времето, когато човекът се подготвя и развива 

в страната на духовете между смъртта и едно ново раж-

дане, той постепенно узрява там все повече и повече, за да 

може да гледа този идеал на човека. 

И докато тук на Земята чувстваме религиозния живот 

така, че той трябва да бъде наше свободно дело, трябва да 

го извлечем от самите нас и за материалистичното разби-

ране е възможно да го отрече, в страната на духовете меж-

ду смъртта и едно ново раждане е точно обратното.  

Колкото повече преминаваме с нашия живот във вто-

рата половина на периода между смъртта и едно ново 

раждане, толкова по-ясно стои пред нас най-величестве-

ният идеал на човека – целта на боговете в световете. Така 

че не можем да не го видим, защото той постоянно стои 

пред нашия духовен поглед.  

Тук на Земята човек може да бъде нерелигиозен, за-

щото – намирайки се пред физическия свят – душата мо-

же да не види духа. Отвъд е невъзможно човек да не гледа 

целта на боговете, защото тази цел застава със сигурност 

пред очите… 

В този смисъл някой човек там не може да бъде нере-

лигиозен, да няма пред себе си религиозния идеал на ду-

ховното царство, защото този идеал стои от само себе си 

там, той е цел на боговете и е поставен там като най-мощ-

ния образ, като най-блестящата имагинация, когато нав-

лизаме във втората половина на нашия живот между 

смъртта и едно ново раждане.  
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Но ако и да не можем да развием отвъд една религия 

на познанието, все пак под ръководството на висшите ду-

ховни Същества, които работят там за човека, ние разви-

ваме един вид религия… 

Земните възпитатели ни говорят, а духовните възпи-

татели в живота между смъртта и едно ново раждане вли-

ват самия техен живот в нашите души, когато ни възпита-

ват религиозно по духовен начин. Ние чувстваме тези 

възпитатели от висшите йерархии все повече и повече в 

нас; чувстваме се все по-вътрешно свързани с тях. Но чрез 

това нашият вътрешен живот укрепва и се засилва. 

„Ти си поет все повече и повече от боговете, в тебе 

все повече и повече живеят боговете и ти помагат, за 

да станеш все по-силен вътрешно.“ – Това преминава 

като едно основно чувство през втората половина на този 

живот между смъртта и едно ново раждане. 

Така, обични приятели, ние виждаме как всичко в то-

зи живот е така устроено, че нашите изживявания да про-

тичат непосредствено в глъбините на самата ни душа. Но 

при нашето обучение от страна на боговете ние стигаме 

до определена точка на живота между смъртта и едно но-

во раждане – до една важна точка.  

Ние виждаме идеала на човечеството в най-далечни 

времена; обаче силите, които могат да бъдат вложени в 

нас от тези наши божествено-духовни възпитатели, са за-

висими от това, което ние сме направили от самите нас в 

течение на нашите прераждания, в течение на нашия пре-

дишен живот като човек.  

Живеейки така от мировата полунощ насам, от среда-

та на периода между смъртта и едно ново раждане, нап-

редвайки в този живот все по-нататък, достигаме най-

после една точка, от която имаме последната перспектива 

за идеала на човечеството. Но ние се намираме на тази 
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точка така, че трябва да си кажем – естествено ние не го 

казваме, а го изживяваме напълно вътрешно, но ако 

трябва да го изкажем с думи на обикновения живот:  

„Над теб са съдействали божествено-духовни сили – те 

са станали все по-вътрешни в теб, живеят сега в теб, но ти 

се намираш в онази точка на твоя живот, където не мо-

жеш вече да се проникнеш с тези сили, защото ти би тряб-

вало да бъдеш много по-съвършен, ако би искал да оти-

деш по-нататък.“ 

И сега настъпва един важен решаващ момент. В този 

момент ние сме подложени на едно силно изкушение. Бо-

говете са имали добри мисли за нас – дали са ни всичко, 

което можеха първо да ни дадат, направили са ни толкова 

силни, колкото е било възможно според силата, която сме 

добили в досегашния си живот.  

Така в нас се намира тази дадена ни от боговете креп-

кост и към нас пристъпва изкушението, което ни казва: 

„Да, ти можеш сега да следваш тези богове, можеш да вле-

еш всичко, което си ти самият, в това, което боговете са ти 

дали като сили, можеш да отидеш в духовните светове. 

Защото боговете са ти дали много, много.“ 

Сега човек може да се одухотвори – тази перспектива 

стои пред него. Но той може да стори това само като отк-

лони своя път от посоката към великия идеал на човечес-

твото, като напусне този път. С други думи: човек хваща 

пътя за духовните светове, като взема със себе си в тези 

духовни светове всички негови несъвършенства – там те 

ще се превърнат в съвършенства. И това би станало дейс-

твително, човек би могъл да влезе в духовните светове със 

своите несъвършенства.  

Понеже ще бъде проникнат от божествени сили, той 

би бил с тези несъвършенства едно същество, но това съ-

щество би трябвало да се откаже от заложбите, които носи 
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в себе си, които не е развил в своя досегашен път и които 

са насочени към посоката на великия идеал на човечест-

вото. Tой би трябвало да се откаже от тях.  

Всеки път, преди да слезем в едно земно въплъщение, 

ние сме подложени на изкушението да останем в духов-

ния свят, да влезем в духа и да се развиваме напред с 

онова, което сме вече, което сега е напълно проникнато от 

боговете; и да се откажем от това, което бихме могли да 

станем все повече като човек по пътя към далечния рели-

гиозен идеал на божествено-духовния свят.  

Пред нас се изправя изкушението да станем нерелиги-

озни за царството на духа.  

Това изкушение ни обзема особено силно, понеже в 

никой момент от развитието на човечеството Луцифер 

няма по-голяма сила над човека отколкото в този момент, 

когато той му нашепва: „Използвай сега случая. Ти мо-

жеш да останеш в духа, можеш да пренесеш в духовната 

светлина всичко, което си развил!“ – И Луцифер се 

стреми, колкото е възможно, да направи душата да забра-

ви това, което съществува още като заложби, стоящи на 

далечния бряг на битието на времето.  

Такова, каквото е човечеството сега, никой човек не би 

бил в състояние да се противостои в тази точка на изку-

шението на Луцифер, ако работите на човека не биха би-

ли поети сега от Духовете, чийто противник е Луцифер.  

И за човешката душа настава една борба с Луцифер, 

водена от боговете, които водят човека напред към него-

вия идеал – на боговете, които изповядват божествената 

религия на човешкия идеал.  

И резултатът от тази борба е, че първообразът, който 

човекът си е образувал за своето земно съществуване, е 

изхвърлен в пространството – този първообраз е привле-

чен магнетично от пространственото съществуване.  
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Този е също моментът, когато се явява онова магне-

тично привличане чрез двойката родители, когато чове-

кът е пренесен в сферите на пространството, добива срод-

ство с тях. Но чрез това около човека бива забулено всич-

ко онова, което би могло да му нашепне изкушението да 

остане само в духовния свят. И това забулване се изразява 

именно с неговото обличане в тялото.  

Той бива свързан с тялото, за да не може да вижда 

това, което Луцифер иска да постави пред него. И когато 

е обгърнат в телесната обвивка и отсега нататък гледа све-

та със своите телесни сетива и своя телесен ум, той не 

вижда това, към което би искал да се стреми иначе в ду-

ховния свят, съблазнен от Изкусителя. Той гледа този 

свят от Божествени Същества и процеси отвън, както те се 

изявяват за сетивата и за ума, свързан с мозъка. Чрез вре-

мето, когато се намира в сетивното тяло, боговете, които 

го водят напред, поемат неговото развитие.  

А сега, обични приятели, нека се запитаме: Колко мно-

го неща стават с нас между раждането и смъртта в подсъз-

нателните глъбини на душата, колко много неща стават с 

нас, без ние да знаем за тях? – Ако би трябвало да се ръ-

ководим така, че да извършваме всичко съзнателно, ние 

не бихме могли да завършим земното съществуване…  

Влизайки във физическото въплъщение, човекът 

трябва сам да работи пластично върху своята мозъчна и 

своята нервна система. Той работи, но работи несъзнател-

но върху тях. Всичко това е израз на една много по-велика 

мъдрост, отколкото онази, която човек може да разбере 

със своя сетивен ум.  

Между раждането и смъртта в нас царува една Мъд-

рост, която съществува отвъд света, който ние виждаме с 

нашите сетива и върху който мислим с нашия свързан с 

мозъка ум. Там, зад този свят, съществува тази Мъдрост – 
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тя е забулена пред нас между раждането и смъртта. Но тя 

царува, тъче, действа в нас в подсъзнателните глъбини на 

душата и в тези подсъзнателни глъбини на душата трябва 

да поеме в своите ръце работите на човека, защото за из-

вестно време човекът трябва да бъде отклонен от една 

гледка, която би била изкушаваща за него.  

Цялото време, през което живеем в нашето физическо 

тяло, ако пазачът на прага не би ни закривал виждането 

в духовните светове – през целия наш живот – ние бихме 

били изкушавани стъпка по стъпка да изоставим нашите 

още несъвършени и неразвити човешки заложби и да 

следваме полета в духовните светове, обаче с нашите не-

съвършенства. Ние бихме могли да проникнем без опас-

ност в тези духовни светове само чрез едно грижливо обу-

чение… 

И така, ние стоим като човеци в света с нашето съзна-

ние в нашето физическо тяло и си казваме: „Благодарим 

ви, богове, защото сте ни оставили възможността да 

знаем за света само толкова, колкото е добре за нас; за-

щото, ако бихме прогледнали отвъд прага на онова, което 

е хоризонтът на нашето съзнание, ние бихме се намерили 

във всеки момент пред опасността да не искаме да постиг-

нем нашия идеал на човечеството.“ 

От онова по-ясно, по-висше съзнание, при което има-

ме около нас духовни светове и Същества, при което се на-

мираме в Духа, ние трябваше да бъдем пренесени в света 

на пространството, за да ни бъде закрит в света на прост-

ранството онзи свят, който не бихме могли да понесем, 

докато изминем времето между раждането и смъртта.  

Благодарение на това, че през това време бяхме откъс-

нати от духовния свят, че през това време този свят не е 

действал върху нас, че са ни заобикаляли само материал-

ни неща, ние сме получили един нов подтик към далеч-

ните цели на идеала за човечеството.  



 
89 

 

Защото през цялото време, през което живеем на Зе-

мята и не стоим с нашето съзнание в духовния свят, дейс-

тват отново в нас тласкащите ни напред божествени Ду-

хове, без да бъдат смущавани от нашето съзнание, без да 

бъдат смущавани чрез това, че сме изкушавани да следва-

ме Луцифер. И те ни вдъхват отново толкова много сила, 

че когато минем през вратата на смъртта, ние отново мо-

жем да проникнем малко напред към идеала на човечес-

твото… Ние поглеждаме към този живот между смъртта и 

едно ново раждане и забелязваме ръководството на доб-

рите божествено-духовни Същества, които ни помагат да 

вървим напред.“ (36) 
 

„Да предположим, че сме излъгали някого в опреде-

лен момент на физическото поле. Тогава при нашето пре-

биваване в духовния свят – когато сме стигнали там чрез 

Посвещение или чрез смъртта – идва един момент, в 

който ние сме изцяло изпълнени с истината, която би 

трябвало да кажем на Земята.  

Но тази истина ни измъчва – тя стои пред нас, излъч-

ваща се към нас в същата степен, в която сме се отклонили 

от нея при излъгването. Следователно достатъчно е само 

човек да излъже на физическото поле, за да създаде в ду-

ховния свят един момент, в който той ще бъде измъчван 

чрез съответната истина, която е противоположна на лъ-

жата – измъчван е чрез това, че тази истина живее в него 

и го изгаря и той не може да я понася.  

И неговото страдание се състои именно в това, че той 

разбира: „Тази е истината!“ – Но той е в такова състояние, 

че тази истина не му създава никакво удоволствие или ра-

дост, а го измъчва. Да бъде човек измъчван от добрите 

неща, да бъде измъчван от това, за което знае, че би тряб-

вало да го повдигне – тази е една от особеностите на из-

живяването в духовния свят. 
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Достатъчно е например някога в живота да сме проя-

вили леност по отношение на една работа, към която бих-

ме били задължени да проявим усърдие, прилежност – и 

когато преминем в духовния свят идва време, където 

усърдието, което ни е липсвало на Земята, живее в нас. 

Това усърдие е там – то идва съвсем сигурно.  

То живее в нас, когато някога на физическото поле сме 

били направо лениви; идва тогава време, когато чрез вът-

решните необходимости трябва безусловно да приложим 

това усърдие. Ние се отдаваме напълно на това усърдие и 

знаем, че то е нещо неизмеримо ценно, но то ни измъчва, 

ние страдаме от него.  

Или да вземем един случай, който може би е по-малко 

зависим от човешката воля … и е свързан с хода на нашата 

карма. Да вземем случая, когато във физическия живот 

сме прекарали едно боледуване, което ни е причинило 

страдания или т.н. Тогава в даден момент в духовния свят 

ние изживяваме едно противоположно настроение, едно 

противоположно състояние: здравето. И в същата степен, 

в която болестта ни е причинила слабост, сега в духовния 

свят това настроение на здраве ни укрепва… 

Всичко, което става в духовния свят между смъртта и 

едно ново раждане, е последствие от това, което става във 

физическия свят между раждането и смъртта. Наистина 

това, което се намира в духовния свят, е от такова естес-

тво, че ако искаме да разберем този духовен свят, трябва 

първо да усвоим нови представи и понятия.  

Но въпреки това събитията и процесите от двата свята 

са свързани помежду си като причина и следствие. Ние 

разбираме връзките между духовното и физическото 

само тогава, когато ги познаем действително като връзки 

на причина и следствие. Ние трябва да се подготвим във 

физическия свят. Ето защо сега бих искал да разгледам 
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малко въпроса: Как трябва да се подготвим по един пра-

вилен начин в настоящия цикъл на развитието на физи-

ческото поле, за да имаме достатъчно вътрешни импулси 

в духовния свят – когато проникваме там чрез Посвеще-

ние или през вратата на смъртта – за да имаме достатъчно 

духовна тласкаща сила да извлечем от дадената мъдрост 

това, от което се нуждаем, за да можем да създаваме дейс-

твителности от струящата и вълнуваща мъдрост?  

Откъде може да ни дойде тази сила? И навсякъде става 

дума, че на подобни неща трябва да отговорим през нас-

тоящия цикъл на развитие на човечеството… 

В момента, когато при днешния цикъл на развитието 

искаме да проникнем по един пълен с благодат начин в 

духовния свят, т.е., когато искаме да умрем за физическия 

свят, ние се нуждаем от едно такова отношение към света, 

каквото добиваме, когато се свържем правилно с Христа…  

Ние добиваме правилно импулсите, от които се нуж-

даем, преминавайки през вратата на смъртта, когато на-

мерим правилно отношение към Христа.“ (36) 
 

„След смъртта ние виждаме как нашите спомени угас-

ват и на тяхно място от всеобщия Космос на Мъдростта 

изникват многобройни етерни (елементални) Същества… 

Вместо, както в земния живот, да си спомняме за нашите 

мисли, след смъртта забелязваме, че тези мисли, които 

през земния живот сме имали като мисли на паметта, са-

мо ни изглеждат като спомени. О, това съкровище от спо-

мени през време на земния живот никак не е само едно 

съкровище от спомени, а нещо съвършено друго.  

Когато се намираме извън физическото тяло, тогава 

виждаме цялото това съкровище от спомени като едно 

живо настояще – то стои пред нас. Всяка мисъл живее ка-

то едно същество. Сега знаем: ти си мислил през време на 

твоя физически живот, твоите мисли са се явили в твоето 
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съзнание; но докато ти се намираше в самоизмамата, че 

сам образуваш своите мисли, ти си създал елементални 

Същества. Това е новото, което ти си прибавил към целия 

Космос. Сега съществува нещо, което е било родено в духа 

от теб – сега пред теб изниква това, което твоите мисли са 

били в действителност.  

И душата на заминалия се научава да познава чрез не-

посредствено виждане какво представляват Съществата 

на елементите, защото първо се запознава с онези еле-

ментални Същества, които сама е създала. 

Това е пълното със значение впечатление на първото 

време след смъртта – че заминалият има пред себе си кар-

тината от спомени; но тази картина започва да живее ис-

тински, и започвайки да живее, тя се превръща в елемен-

тални Същества. Сега тя показва своя истински образ и в 

това се състои именно нейното изчезване – че тя става не-

що съвършено друго.  

Когато сме умрели например на 60 или 80 години, не 

се нуждаем да си спомняме някоя мисъл, която сме имали 

в 20-та година на нашия живот, защото тази мисъл стои 

пред нас като живо елементално същество – тя е чакала и 

не е нужно да си спомняме за нея…  

Времето се превръща в пространство – миналото стои 

пред нас като живи Същества. За тези отношения времето 

се превръща в истинско настояще. 

И от тези наши собствени елементални Същества, от 

които сме били заобиколени през време на земния живот, 

които виждаме след смъртта, ние се научаваме да позна-

ваме природата на света на елементалните същества и 

чрез това се подготвяме да разбираме и такива елемен-

тални Същества на външния свят постепенно в нашето 

виждане, които сами не сме създали, но които съществу-

ват в духовния Космос и без нас…  
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След смъртта човек не вижда първо себе си, но той гле-

да като един външен свят това, което сам е родил. Това, 

което се намира вън, което той е родил с настъпването на 

смъртта – това гледа той самият.  

Както чрез физическото раждане на Земята човекът 

има пред себе си един неразбираем за него външен свят и 

е всъщност едно същество, което рита и плаче и се смее 

само за другите, така след смъртта – след раждането за 

духовния свят, което за физическия свят е умиране – той 

е отначало така, че сам започва да съществува в окръжа-

ващия свят, който сам си е родил, който сам си е изградил 

около себе си. Той е родил този свят, докато, когато се 

ражда във физическия свят, той е роден от света. Така е с 

нашите мисли и с това, което става от мислите със спо-

мена, със съкровището на паметта… 

Когато се намираме в живота между раждането и 

смъртта, ние се наслаждаваме и страдаме, живеем в 

страсти, развиваме волеви импулси чрез това, че носим в 

себе си, в нашето тяло душата с нейните чувства и воля, 

но никога не става така, че действително да изчерпим 

чрез тялото всички сили, които се намират в чувството и 

волята. Даже когато сме достигнали най-напреднала въз-

раст, ние все пак умираме така, че бихме могли да се нас-

лаждаваме още повече, да страдаме още повече, да разви-

ваме повече волеви импулси.  

Но трябва да бъде първо превъзмогнато това, което 

още съществува като възможности на чувството и на во-

лята в нашата душа. Докато това не бъде превъзмогнато 

напълно, ние все още продължаваме да имаме една връз-

ка с последния земен живот чрез желанията.  

Ние продължаваме да гледаме някак към този наш 

последен земен живот. Както често съм назовавал това с 

една тривиална дума – това е един вид отвикване от връз-

ката с физическия земен живот.  
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В природата на тази сила, която трябва да превъзмог-

нем (за което се нуждаем от десетки години), прониква 

онзи, който става действителен духовен изследовател – 

той прониква в нея много скоро, защото тя му се открива 

сравнително лесно. Когато всеки ден заспиваме от изжи-

вяванията на деня и прекарваме известно време между 

заспиването и събуждането, тогава ние се намираме в на-

шето душевно-духовно естество вън от нашето тяло. Ние 

се връщаме обратно, защото в нашето душевно-духовно 

естество имаме този стремеж да се завърнем в тялото, за-

щото действително желаем нашето тяло. И който може да 

изживее съзнателно събуждането си, той знае: „Ти искаш 

да се събудиш и трябва да искаш да се събудиш.“  

В нашето душевно-духовно естество наистина същест-

вува една привличаща сила към тялото. Тази сила трябва 

постепенно да угасне – тя трябва да бъде напълно превъз-

могната. Това трае десетки години след смъртта. Това е 

времето, през което ние постепенно превъзмогваме наша-

та връзка с последния земен живот… 

Ние се врастваме постепенно в духовния свят и стига-

ме до там – да имаме пред себе си действително и душите 

на умрелите като наши приятели в духовния свят, понеже 

те действително живеят в духовния свят. Ние живеем 

между душите, както тук във физическото тяло живеем 

между телата.  

И когато все повече и повече проникнем в истинския 

вътрешен дух на Духовната наука, твърдението, което ня-

кои поддържат, че след смъртта не се срещаме отново с 

всички хора, с които сме живели на Земята, се оказва тол-

кова глупаво за онзи, който прониква по-дълбоко в не-

щата, колкото глупаво би било твърдението за физичес-

кото поле, че когато идваме на тази Земя чрез раждането, 

ние не намираме тук никакви хора.  
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Хората са около нас. За онзи, който познава духовния 

живот, е точно същото, както ако някой би искал да каже: 

„Детето живее в света, но то не вижда хора.“ – Това е явна 

безсмислица. Също така безсмислица е да се казва: „Ко-

гато навлизаме в духовния свят, ние не намираме отново 

всички души, с които сме били във връзка, и не намираме 

Същества от по-висшите йерархии, които се научаваме да 

познаваме постепенно, както тук на Земята се научаваме 

да познаваме минералите, растенията, животните.“ 

Разликата обаче е тази, че тук във физическия свят 

ние знаем: Когато виждаме и чуваме нещата, възможнос-

тта да ги виждаме и чуваме чрез сетивата идва от външ-

ния свят. В духовния свят знаем, че тази възможност идва 

от нас, като излъчваме от нас това, което можем да наре-

чем душевна светлина от нашата душа и чрез нея осветя-

ваме и просветляваме нещата.  

Така живеем ние през първата половина на живота 

между смъртта и едно ново раждане… Съществуват пери-

оди на духовно общуване и периоди на духовна самота, 

през които има едно след-изживяване на това, което сме 

изживели през време на духовните общувания.“ (36) 
 

„В настоящия цикъл на човечеството са разпростра-

нени такива радости и наслади, в които на физическото 

поле нашето душевно-духовно естество пропада напълно 

и удоволствието приема един подчовешки, да не кажа ед-

ин животински характер. В действителност с такива нас-

лади причиняваме безкрайно страдание на определени 

Същества от духовния свят, които застават пред нас едва 

тогава, когато проникнем в този духовен свят. И изгледът 

на това страдание, което в духовния свят причиняваме на 

определени Същества, е толкова поразяващ и потискащ, 

че той прониква, пропива нашите души с такива сили, че 

ние не можем да се справим с хармоничното изграждане 

на отношенията за следващото прераждане.  
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Да обясним и нещо друго – в сравнение с това, което 

изпитваме на Земята като скърби и страдания, на духов-

ното поле ни се показва, че изпитаните на физическото 

поле болки и страдания продължават да действат и на ду-

ховното поле проникват нашата душа със сили, които се 

превръщат в сили на волята.  

По този начин ние ставаме по-силни в нашата душа и 

имаме възможност до превърнем тази сила в морална 

сила, която после отново можем да донесем на физичес-

кото поле, за да имаме не само определени способности, 

чрез които можем да създадем нещо ценно за окръжава-

щия свят, но за да имаме и моралната сила да проявим в 

благородна насока тези способности. Такива и много дру-

ги изживявания имаме ние непосредствено след мировия 

среднощен час на съществуването.  

Ние чувстваме каква стойност сме добили чрез нашето 

изминало съществуване, изпитваме до какви способности 

можем да стигнем в бъдеще. И след като живеем известно 

време по-нататък в духовния свят, от сумрака на окръжа-

ващия духовен свят изниква една ясна картина, едно ясно 

виждане – сега вече не на нашия минал живот на Земята, 

но на всичко човешко, което е било свързано с този живот 

– което е било по-близо свързано с този живот.  

С нас влизат в духовни отношения хора, с които сме 

имали това или онова отношение в предишни етапи на 

съществуването. Ние все повече се чувстваме заедно с хо-

рата, които през земния живот са били близко свързани с 

нас – ние изживяваме това в по-голямата част от времето 

между смъртта и едно ново раждане.  

Но сега, като намираме тези хора след мировия сред-

нощен час в духовния свят, ни се показва с какво ние сме 

им станали длъжници или с какво те са станали длъжни-

ци към нас. Сега виждаме не само това: такива са били 
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твоите отношения с тези хора между това и това време 

(това сме имали и по-рано), но тези хора стават за нас из-

раз на изправяне, възмездие за миналите изживявания. 

От самите хора, както те застават пред нас, ние виждаме 

чрез какви нови изживявания на физическото поле 

можем да поправим миналото, с какво сме им станали 

длъжници и т.н.  

Намирайки се пред душите на хората, ние виждаме – 

така да се каже – действията, които в бъдеще ще бъдат 

последствията от отношенията, които в миналото сме 

имали към тези хора. Естествено ние можем най-добре да 

разберем това, ако вземам един конкретен случай. 

Да предположим още веднъж, че сме излъгали един 

човек. Сега настъпва времето, когато в духовния свят ни 

се предлага възможността да бъдем измъчвани от проти-

воположната на нашата лъжа истина; но ние сме измъч-

вани чрез това, че отношението към човека, когото сме 

излъгали, в посоченото сега време се изменя така, колко-

то пъти виждаме този човек (и ние достатъчно често ще 

го виждаме с духовните очи), че той става причина да въз-

никва в нас противоположната на лъжата истина, която 

ни измъчва.  

Благодарение на това от глъбините на нашето същест-

во се надига стремежът: „Ти трябва отново да срещнеш 

този човек долу на Земята и трябва да направиш нещо, 

което да изкупи неправдата, която си извършил чрез лъ-

жата. Защото това не може да бъде изкупено тук в духов-

ния свят – тук ти можеш само да добиеш пълна яснота 

върху действието на лъжата в Космоса.“ – Това, което е 

било създадено от този род на Земята, може да бъде изку-

пено, поправено отново на Земята. И човек знае, че се 

нуждае за поправянето от сили, които може да добие, ко-

гато отново облече едно земно тяло.  
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Чрез това в нашата душа се ражда стремежът: „Ти 

трябва да облечеш едно земно тяло, което да ти даде въз-

можност да извършиш едно такова действие, чрез което 

да бъдат поправени несъвършенствата, които си причи-

нил на Земята. Иначе следващия път, когато ще минеш 

отново през смъртта, този човек отново ще се яви пред те-

бе и ще предизвика мъчението на истината.“ – Вие виж-

дате цялата духовна техника как в духовния свят в нас е 

създаден стремежът да създадем едно кармично изправя-

не за това или онова. 

Тези поправяния, тези изкупвания стават и чрез други 

предпоставки, но би трябвало да изброя хиляди конкрет-

ни случаи, ако бих искал да представя всичко, което е 

свързано с този важен въпрос на кармата.  

Нека вземем следния пример: да предположим, че 

през времето, което следва мировия среднощен час, ние 

се намираме в духовния свят така, че поглеждаме назад 

към определени радости, които сме имали, и казваме: 

„Ние можем да превърнем действията на тези радости в 

способности, които можем да изразим после, когато отно-

во ще бъдем въплътени.“ 

Но тогава ние може да забележим: „Когато сега в тво-

ето настоящо положение превръщаш тези минали изжи-

вявания в способности, смущават те, пречат ти определе-

ни елементални Същества. Това може да се случи. Тези 

елементални Същества не ти позволяват да усвоиш дейс-

твително тези способности.“ 

Сега човек може да се запита: „Какво трябва да се пра-

ви сега? Ако постъпя според волята на тези елементални 

Същества, които идват и не могат да понасят в мен да се 

родят тези способности, тогава аз няма да мога да развия 

тези способности. Но аз трябва да развия в мен тези спо-

собности. Аз зная, че ще мога действително в следващото 
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прераждане да направя услуги на някои хора, на които 

мога да направя услуги, само благодарение на това, че до-

бия тези способности.“ 

По правило в такъв случай ние решаваме така, че ус-

вояваме тези способности. Но с това ние нараняваме тези 

елементални Същества, които са около нас. Те се чувстват 

по някакъв начин уязвени от нас, когато усвоим тези спо-

собности – те се чувстват чрез това затъмнени в тяхното 

съществуване, като че се отнема нещо от тяхната мъдрост. 

Едно от последствията, което често се явява тогава, е това, 

че когато се родим отново, ние срещаме на Земята един 

или няколко човека, обсебени от тези елементални Съ-

щества, и тези хора имат вдъхновени особено враждебни 

намерения спрямо нас. Помислете колко дълбоко ни поз-

волява това да вникнем в човешкото изживяване… 

Ще изтъкна и случая, когато у един човек смъртта нас-

тъпва по-рано – да речем чрез една болест. Тогава този 

човек, който е бил доведен преждевременно до смъртта 

чрез една болест, минава през вратата на смъртта така, че 

той носи още в себе си определени сили, които би израз-

ходвал на Земята, ако би достигнал тук една нормална 

възраст.  

Тези сили, които по този начин останат като „остатък“ 

в човека (които той още би могъл да използва, ако не би 

починал по-рано) – за тях духовният изследовател конс-

татира, когато изследва живота след смъртта, че тези си-

ли се вливат в силите на волята и на чувството на съответ-

ния човек и ги укрепват, подсилват ги.  

Така че един такъв човек е в състояние да използва 

това, което е било влято в него чрез тези сили преди ми-

ровия среднощен час – да го използва след мировия сред-

нощен час така, че при следващото въплъщение на Зе-

мята той влиза в земния живот като един по-силен човек 
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– като един човек със солидна здрава воля, каквато не би 

имал, ако не беше починал по-рано.  

Но за да се получи това, то е свързано с предишната 

карма на съответния човек и би било най-голямата глу-

пост да се мисли, че някой би могъл да постигне същия 

резултат, ако сам сложи преждевременно край на живота 

си. В такъв случай той не би постигнал това… 

Когато нещастен случай изтръгва от живота на физи-

ческото поле един човек, който би имал достатъчно сили 

да живее до дълбока старост, у него също остава един ос-

татък от тези сили.  

По същия начин, когато е преминал мировия средно-

щен час на съществуването между смърт и едно ново раж-

дане, тези остатъчни сили от земния живот се вливат в не-

го и укрепват, подсилват неговите интелектуални сили – 

неговите познавателни сили нарастват. Чрез духовно из-

следване може да се открие, че великите откриватели са 

често такива хора, които в минали прераждания са заги-

нали чрез някой нещастен случай. 

Когато искаме да обгърнем с поглед с действително 

разбиране тези неща, ние виждаме от такива случаи, че 

гледището в духовния свят е действително коренно раз-

лично от това, което хората имат тук на Земята.  

На вас ще ви стане все по-ясно, че за да разбере човек 

духовния свят, трябва да се намерят нови представи и по-

нятия, защото духовните светове са нещо съвършено раз-

лично от физическия свят… Например факт е, който ду-

ховното изследване потвърждава в много случаи, че ня-

кой, който умира с материалистично разбиране и оставя 

тук на Земята свои близки, които имат също материалис-

тични разбирания – такъв човек понася отначало опреде-

лени лишения в духовния свят.  

Когато е минал през вратата на смъртта без духовно 
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разбиране и иска да погледне назад към своите любими 

хора на Земята, ако в неговата душа няма никаква духов-

на мисъл, той не може да ги вижда непосредствено. Той 

знае за тях само до момента, когато е минал през смъртта. 

Какво изживяват те сега на Земята – това неговото духов-

но око не може да види, защото и в техните души няма 

духовен живот. Защото само духовният живот хвърля 

светлина в духовните светове.  

Такъв един човек трябва тогава да чака, докато в ду-

ховния свят израснат в него самия сили, за да вижда ясно 

нещата, а именно за да види, че тези хора, тези близки 

души, които е оставил на Земята, са с материалистични 

разбирания, защото са завладени от Ариман.  

Ако той би видял това непосредствено след смъртта, 

тогава не би могъл да го понесе. Човек трябва първо да 

вникне в това обсебване на душите с материалистично 

разбиране от Ариман и тогава да започне да вижда тези 

души, докато те минат през вратата на смъртта и сами се 

освободят от тяхното материалистично разбиране в ду-

ховния свят. Тогава той може да установи по-късно връз-

ка с тях… 

Ще дойде време, когато хората ще чувстват необходи-

мостта още на физическото поле да добият действително 

разбиране за истините на Духовната наука. Затова тази 

Духовна наука идва сега в света – защото развитието на 

човечеството изисква по необходимост духовните светове 

и условията на съществуване в тях да проникнат все пове-

че и повече в душите – първо инстинктивно и после съз-

нателно. Това проникване трябва да живее в душите на 

хората на Земята.  

Искам да ви съобщя нещо чисто външно, за да видите 

как хората все повече ще стигнат до там – да могат да раз-

берат живота на физическото поле в неговата истинска 
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форма благодарение на това, че разбират законите на ду-

ховното съществуване. Искам да ви съобщя нещо чисто 

външно, но което е извънредно важно:  

Когато гледаме природата, ние виждаме странното 

зрелище, че навсякъде само малка част от зародишите се 

използват, за да се възпроизвежда еднородния живот, за 

да се създават нови подобни на родителите същества, оба-

че безброй други зародиши загиват.  

Представете си огромния брой зародиши на риби, ко-

ито съществуват в морето. Само малко от тях стават риби, 

а другите загиват. Ако погледнем навън в полето, вижда-

ме безброй много житни зародиши – само малко от тях 

стават отново житни растения, а другите загиват като 

житни зърна, като се превръщат в храна за човека и за 

други цели.  

В природата трябва да се създава много повече, откол-

кото е необходимо за да се осигури равномерното течение 

на потока на живота, на съществуването. Но така е добре 

в природата; защото там царува редът и необходимостта 

– така че това, което се отклонява от потока на съществу-

ване и плодоносене, да бъде използвано така, че да служи 

на другия течащ поток на съществуването. Съществата не 

биха могли да живеят, ако всички зародиши действител-

но биха дали плодове. Трябва да има същества, които да 

се използват, за да се създаде – така да се каже – почвата, 

от която да могат да израстват съществата.  

Само привидно, според Майя, според това, което е 

измамно, се изгубва нещо. В тази природа царува Духът и 

ако привидно нещо се изгубва от напредващия поток на 

развитието, то има своето основание в мъдростта на Духа 

– това е духовен закон и ние трябва да гледаме на тези не-

ща от гледището на Духа… 

Обични мои приятели, вземете много близко стоящия 
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до нас конкретен случай. Трябва да се държат сказки вър-

ху нашата Духовна наука. Те биват държани пред една 

публика, която се е събрала благодарение на публикува-

ните книги върху Духовната наука.  

Тук стана нещо подобно, както при житните зърна, ко-

ито само отчасти се използват за напредващия поток на 

съществуването. Не трябва да се плашим от това, че при 

известни обстоятелства трябва да внасяме потоците на 

духовния живот сред много, много хора, привидно без 

подбор – и че след това само малцина се отделят и дейст-

вително влизат в този духовен живот, стават антропософи 

и вървят с напредващите потоци.  

В тази област е още така, че тези разпръснати семена 

стигат и проникват до мнозина, които например след ед-

на публична сказка си отиват и казват: „Какви глупости и 

безсмислици говори този човек!“ 

Погледнато по отношение на външния живот, това е 

също, както – да речем – зародишите, които загиват в мо-

рето като тези на рибите, но от гледището на едно по-дъл-

боко изследване не е така. Душите, които са дошли тук 

чрез тяхната карма, които след това си отиват и казват: 

„Какви глупости и безсмислици говори този човек!“ – не 

са още узрели да приемат истината на Духа.  

Но в сегашното им прераждане тези души имат нужда 

да почувстват как трепти към тях това, което лежи като 

сила в тази Духовна наука. И то остава в техните души, 

макар и те да ругаят колкото искат – то остава в техните 

души за тяхното следващо прераждане като сила и тогава 

семената не са изгубени. Те намират пътища.“ (36) 
 

„В духовния свят можем да стоим срещу един човек и 

да не възприемаме нищо друго освен онова, което е засед-

нало в нас преди смъртта. Може да бъде следователно та-

ка, че заставаме срещу човека и го обгръщаме с нашите 
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чувства, симпатии и антипатии като с една мъгла, така че 

тази мъгла дава именно повод да се изолираме от него. 

Най-важното при това е, че едно такова поведение по от-

ношение на един човек в духовния свят след смъртта е 

свързано с едно действително чувство, с едно действител-

но вътрешно преживяване.  

Ние чувстваме например, че не можем повече да оби-

чаме след смъртта един човек, когото не сме обичали на-

пълно в земния живот така, както би трябвало. Въпреки 

че стоим срещу него и бихме искали да го обичаме повече, 

не можем вече да поправим това, което сме пропуснали 

във физическия живот. Тази абсолютна невъзможност да 

развием по-добре нашата душа може да бъде почувствана 

като едно извънредно голямо потискане на душата и така 

се чувства тя след смъртта.  

И тук аз стигам до онази част, която ми се разкри в 

последно време: ние сме изпълнени от това, което се е ус-

тановило вече в нашата душа като наши отношения към 

другите хора преди нашата смърт.  

Например ние не можем да запитаме по отношение на 

един човек в определено време след смъртта:  „Как трябва 

да го обичам аз?“ – а можем само да запитаме:  „Как съм 

го обичал аз в земния живот и като последствие на това: 

как го обичам аз сега?“  

Това състояние се изменя чрез това, че постепенно 

можем да станем способни да чувстваме как след смъртта 

Съществата от йерархиите действат върху това, което то-

кущо описах. То се изменя само благодарение на това, че 

постепенно се научаваме да чувстваме: „Върху мъглата, 

която ни заобикаля, действат Същества на йерархиите, те 

проникват с техните лъчи през тази мъгла, както слънце-

то прониква със своите лъчи през облаците.“ – Ние трябва 

да донесем даже със себе си определен брой спомени за 
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преживяванията преди смъртта, които ни заобикалят ка-

то една мъгла, и с тях трябва да направим себе си способ-

ни да приемем светлината на другите йерархии.  

Общо взето в настоящето време почти всеки човек е 

склонен да се отдаде по този начин на влиянията на по-

висшите йерархии. А това значи: Всеки човек, който днес 

умира и влиза в духовния свят,  стига до там – йерархиите 

да осветят неговата мъгла от видения. 

Обаче това действие на йерархиите, което става в тече-

ние на времето – това даване на светлина – постепенно се 

изменя. То се изменя така, че ние постепенно чувстваме 

как чрез проникването на светлината на по-висшите йе-

рархии нашето съзнание постепенно се затъпява. И тога-

ва забелязваме, че запазването на съзнанието след смър-

тта зависи от напълно определени неща.  

Така например съзнанието се затъмнява по-лесно при 

един човек, който има едно неморално разположение на 

душата. Следователно най-важното е това: да минем през 

вратата на смъртта с морални сили, защото моралното 

съзнание държи нашата душа отворена за светлината и 

йерархиите.  

Наскоро имах възможност да изследвам хората след 

смъртта с морално и с неморално разположение на душа-

та и винаги констатирах, че хората с морално душевно 

настроение запазват след смъртта едно съзнание, което 

ясно и бистро, а хората с неморално настроение на душата 

изпадат в един вид тъмно понижение на съзнанието.  

Естествено сега можем да запитаме: „Как вреди това, 

ако след смъртта хората изпадат в един вид заспиване на 

съзнанието? Тогава би могло да се предположи, че те ня-

ма да страдат и избягват последствията на тяхната немо-

ралност.“ – Но подобно възражение съвсем не е на място, 

защото затъмнението на съзнанието е свързано с извън-

редно големи състояния на страх, които се получават  
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вследствие на неморалността.   

След смъртта не съществуват по-големи състояния на 

страх освен това затъмнение на съзнанието. По-късно, ко-

гато е изтекло определено време след смъртта, човек от-

ново минава през други опитности. 

Можем да сравним хора от различно естество между 

смъртта и едно ново раждане. На по-късен етап след 

смъртта освен моралните настроения на душата добиват 

значение и религиозните настроения на душата. Можем 

да установим просто като един факт, против който не мо-

же да се възрази нищо, че хората, които нямат религиоз-

ни представи, изпитват чрез тази липса на религиозни 

представи едно затъмнение на съзнанието.  

Човек не може да не получи това впечатление, което 

се ражда при такива изследвания на хора, имащи само 

материалистични представи, че скоро след смъртта им 

тяхното съзнание фактически угасва. Те чувстват как тях-

ното съзнание угасва, затъпява се. И колкото и много да 

се разбират тук на Земята материалистичните светогле-

ди, този факт, който току-що изказах, говори именно про-

тив материалистичните възгледи на човека. Те никак не 

са полезни за човешкото развитие след смъртта.  

С това аз описах два периода, които съществуват за чо-

вешкия живот след смъртта: единият – когато роля игра-

ят нормалните представи, и другият – когато роля играят 

религиозните представи. Но след това идва един трети 

период, който би произвел едно затъмнение на съзнани-

ето на всяко човешко същество, ако не съществуваха оп-

ределени мирови мероприятия, които възпрепятстват то-

ва затъмнение на съзнанието.  

Когато изследваме сега тази трета епоха, трябва да 

вземем под внимание цялата еволюция на човечеството 

през различните цикли на развитието. Чрез това, което 
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хората са могли да добият на Земята от времето преди 

Христа, те биха могли да усвоят нещо от това, което би 

могло да им осигури едно съзнание през тази трета епоха 

след смъртта. Това наследство, което хората са получили 

още в началото на земното развитие, бе запазено чрез 

мъдрите мероприятия, които бяха прокарани чрез Посве-

тените ръководители.  

Трябва да запомним добре, че в предхристиянските 

времена всички различни народи на Земята са получава-

ли влиянията от центровете на Посвещение. Съществу-

вали са стотици пътища, по които духовния живот се е 

вливал чрез Мистериите в живота на народа. Тези импул-

си са отслабнали все повече и повече, колкото повече раз-

витието на човечеството се е приближавало в своите цик-

ли до Мистерията на Голгота… 

През време на предходната гръцка епоха в развитието 

на човечеството съзнанието беше затъмнено между смър-

тта и едно ново раждане. Гъркът, който знаеше това, чув-

стваше пребиваването в духовния свят само като нещо 

мъгляво.  

За него духовният свят беше само един свят на сен-

ките. Тогава човекът можеше да си създаде всяка красота 

– всичко, което е художествено във външния свят – от сво-

ите собствени сили, обаче той не можеше да добие във 

физическия свят онова, което му даваше светлина в тре-

тата епоха на живота между смъртта и новото раждане. 

Това е абсолютно свързано с факта, че с гръцкото време 

настъпи онзи цикъл в развитието на човечеството, когато 

всяко духовно наследство се беше затъмнило и човекът не 

можеше да добие със своите сили във физическия свят 

онова, което да му остане след смъртта, за да може да вле-

зе с описаното съзнание в духовния свят.  

Ето защо в развитието на света трябваше да стане  



 
108 

v 

нещо особено именно в този момент: Хората трябваше да 

получат отвън импулса, който да им даде съзнание за този 

период след смъртта, за който току-що говорихме. Хората 

бяха изгубили тяхната собствена способност да имат съз-

нание в средата между смъртта и едно ново раждане, чер-

пейки необходимите за това сили от старото наследство. 

Те можеха да добият отново силата на съзнанието като 

насочват поглед върху това, което е станало на Мистери-

ята на Голгота.  

Положението е абсолютно такова, че онова, което мо-

жа да бъде изпитано през гръцката епоха чрез Мистери-

ята на Голгота, проясни съзнанието на човека в съответ-

ния момент между смъртта и едно ново раждане. Разби-

рането на Мистерията на Голгота е импулсът за съзнани-

ето в третия период след смъртта.  

Следователно, ако насочим поглед върху този момент 

на така наречената Гръко-латинска епоха в развитието на 

човечеството, ние можем да кажем: За първия период 

след смъртта важно е моралното настроение, моралното 

състояние на душата. За втория период важно е религи-

озното настроение на душата, за третия обаче важно беше 

познанието за Мистерията на Голгота. Който нямаше то-

ва разбиране на Мистерията на Голгота, неговото съзна-

ние угасваше в третия период след смъртта, както преди 

това ясно съзнание е липсвало на гърците в този период 

след смъртта.  

Фактически Мистерията на Голгота означава  оживя-

ването на човешкото съзнание именно в средата на вре-

мето между смъртта и едно ново раждане. Това, което хо-

рата бяха изгубили като старо духовно наследство, им бе 

възвърнато отново чрез това събитие. Така настъпването 

на Христовото събитие стана необходимо, изхождайки от 

човешки предпоставки и човешки отношения на живота. 
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В тяхното по-нататъшно развитие хората бяха надарени с 

все нови и нови способности.  

В първото време на християнското развитие главно бе 

действителното свързване с Мистерията на Голгота, 

както тя беше предадена по традиция от онези, които я 

бяха изживели и разпространили – това свързване с Мис-

терията на Голгота беше онова, което даде силата на съз-

нанието в третата епоха след смъртта, както аз описах 

това. С по-нататъшното развитие на човешките способ-

ности днес обаче отново е необходимо едно ново отноше-

ние към Мистерията на Голгота и към Христа.  

Ако искаме да схванем най-дълбоката същност на чо-

вешката душа именно в нашето настояще време, трябва 

да кажем: „Тази най-дълбока същност се състои в това, че 

днес човекът може да проникне до определено разбиране 

на своя Аз. Едно такова пристъпване към човешкия Аз, 

каквото е възможно днес, не е било възможно по-рано. 

При хората на външния свят това приближаване към Аза 

се проявява във формата на най-яркия егоизъм… 

По-рано хората не можеха да достигнат до едно позна-

ние на Аза от само себе си. Тази възможност беше дадена 

в Гръко-латинската епоха чрез Мистерията на Голгота. 

Христос даде на хората сигурността, че в душата живее ед-

на искра на божественото…  

Тази възможност да виждат Божественото в един чо-

вешки индивид, а именно в Христа, се затъмнява все по-

вече в днешния човек на физическото поле чрез това, че 

той все повече прониква в своя личен Аз. Способността 

човекът да вижда Христа е затъмнена чрез това, че човек 

търси тази искра в самия себе си. И ние видяхме, че в те-

чение на 19 век този възглед за Аза се сгъсти до такава сте-

пен, че образът на Христа бе лишен от Божествеността – 

Божественото се схващаше като нещо абстрактно, което 

се изразява в цялото човечество.  
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Например немският философ Давид Фр. Щраус изтък-

на, че не трябва да насочваме нашия поглед към един от-

делен исторически Христос, а към онова, което премина-

ва като нещо Божествено през цялото човечество – че 

например оценката на Възкресението не е нищо друго ос-

вен това, което се изявява в цялото човечество:  Възкресе-

нието на божествения Дух в цялото човечество… 

В наше време човекът си създава в охарактеризирания 

по-горе облак от мъгла в третата епоха след смъртта още 

повече трудности, отколкото през Гръко-римската епоха.  

Ако разгледаме развитието на човечеството в последно 

време, ние трябва да си кажем: Апостол Павел е изказал 

думите: „Не аз, а Христос в мен.“ 

Днешният човек казва: „Аз в мене и Христос е в мене 

дотолкова, доколкото аз мога да допусна това.“ – Христос 

трябва да вземе участие само дотолкова, доколкото това 

може да бъде допуснато чрез ума на Аза. Но в нашата нас-

тояща епоха съществува само едно средство човек да за-

пази своето съзнание будно през време на третия период 

след смъртта, а това е: да запазим от настоящия живот оп-

ределена памет, определен спомен след смъртта.  

През време на този период ние би трябвало да забра-

вим всичко, което сме изживели на Земята, ако не бихме 

могли да си спомним за нещо напълно определено: Ако 

на Земята сме преживели едно разбиране и сме намерили 

едно отношение към Христа и към Мистерията на Гол-

гота, това посажда в нас мисли и сили, които запазват на-

шето съзнание през това време след смъртта.  

Следователно фактите показват, че съществува въз-

можността да си спомним в гореспоменатия момент след 

смъртта за това, което сме научили и разбирали тук за 

Мистерията на Голгота. Когато сме добили такива предс-

тави, чувства и усещания, които са свързани с Мистерията 
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на Голгота, тогава ние можем да си припомним след 

смъртта за тези чувства, а също и за другото, което е свър-

зано с такива усещания, чувства и представи.  

А това значи: Чрез това, че на Земята сме добили едно 

разбиране за Мистерията на Голгота, благодарение на то-

ва нашето съзнание може да бъде пренесено след смъртта 

над определена пропаст… Естествено всеки човек минава 

през едно нова раждане в съществуванието, обаче важно-

то е дали съзнанието е било прекъснато или е било запа-

зено, преминавайки над тази пропаст.  

Когато стигаме до този момент след смъртта с едно 

познание на Мистерията на Голгота, ние можем да насо-

чим нашия поглед назад и да си спомним, че с всичко, ко-

ето имаме като човешко в нашето същество, ние произ-

хождаме от Божественото. Но тогава ние чувстваме също, 

че можем да спасим нашето съзнание чрез това, че сме до-

били едно познание за Мистерията на Голгота и изграж-

даме по-нататък съзнанието, като можем да виждаме 

Духа, който идва към нас.  

Когато тук на Земята сме добили едно разбиране на 

Мистерията на Голгота, тогава след смъртта стигаме до 

момента на онзи трети период така, че можем да си спом-

ним и да си кажем: „Ние сме родени от Духа.“ 

И аз мога да ви кажа: Онзи, който е минал през опре-

делена степен на Посвещението, не чувства никога така 

силно верността на думите: „От Божествения Дух съм ро-

ден“, както когато се пренесе в онзи момент, който току-

що бе охарактеризиран. В този момент всяка душа, която 

е преминала с разбиране за Мистерията на Голгота, си 

казва това. И човек чувства значението на тези думи, ко-

гато знае, че може да ги почувства в тяхната най-висша 

степен в момента, когато е достигнал в средата на периода 

между смъртта и едно ново раждане… 
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На основата на Духовната наука ние стоим обективно 

спрямо всяка една религия и я проучваме с напълно съ-

щата симпатия… Наистина направен бе упрекът, че таки-

ва неща, които току-що бяха казани, са произлезли в на-

шето западно духовно движение от някакво предпочита-

ние към Християнството спрямо другите религии. Обаче 

положението, което е отредено на Мистерията на Голгота, 

е дадено на това събитие в същия смисъл, както в офици-

алната наука това става за един констатиран факт.  

И когато се казва, че Мистерията на Голгота не трябва 

да се поставя пред хората като едно единствено по рода си 

събитие за развитието на човечеството, понеже другите 

религии не могат да го признаят като такова, това е едно 

абсолютно недоразумение поради следната причина:  

Нека вземем факта, че имаме религиозни книги на 

древната индийска религия и имаме един западен светог-

лед. Ние учим днес на запад Коперниковия светоглед, за-

щото той не се съдържа в старите религиозни книги на 

индийците. Както никой не може да забрани да бъде учен 

този Коперников светоглед, защото той не се намирал в 

старите религиозни индийски книги, така също никой не 

може да забрани да учим факта за Мистерията на Голгота 

поради това, че тя не се намира в религиозните книги на 

древните индийци.  

От това трябва да разберем колко неоснователен е уп-

рекът, че характеризирането на Мистерията на Голгота 

поради това, както бе дадено тук, произхожда от едно 

предпочитание на Християнството.  

Това характеризиране отговаря само на установяване-

то на един обективен факт. И ако ме запитате защо няма 

да отстъпя нито крачка относно подчертаването на този 

факт за Мистерията на Голгота, днешното изложение мо-

же да ви даде отговор на този въпрос.  
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Ние се занимаваме с Духовната наука не от любопитс-

тво или само от един абстрактен стремеж към знание, а за 

да дадем на душата една необходима храна. И с познава-

нето на Мистерията на Голгота ние даваме на човешката 

душа възможността да развие в себе си онова усещане, 

онова чувствено настроение, от което тя безусловно се 

нуждае, за да може да премине описаната пропаст между 

смъртта и едно ново раждане.  

Който разбира, че между смъртта и едно ново раждане 

душата би трябвало да изпита така тежко непоносимата 

за цялото бъдеще на човечеството загуба на съзнанието в 

посочения трети период, той би искал да говори при все-

ки случай на човечеството за Мистерията на Голгота. И 

поради тази причина едно от най-важните неща, с които 

трябва да се запознаем в полето на Духовната наука, е 

именно разбирането на Мистерията на Голгота.  

Колкото повече ще напредваме в нашата епоха, толко-

ва повече различните религии в света ще се видят прину-

дени да приемат факта, за който говорихме днес. Ще дой-

де време, когато онзи, който е последовател на китайска-

та, на будистката, на брахманската религия, ще разбере, 

че да приеме Мистерията на Голгота съвсем не представ-

лява нищо против неговата религия, както не представ-

лява нищо против неговата религия да приеме Коперни-

ковата система на света. И ще се счита като един вид ре-

лигиозен егоизъм, ако някой, изповядващ една религия 

извън християнската, откаже да приеме този факт.  

Виждате, обични приятели, че ние стигнахме до Мис-

терията на Голгота, когато искаме да разгледаме услови-

ята на живота между смъртта и едно ново раждане.“ (37) 
 

„Когато е достигнат този момент, в който се нуждаем 

от спомена за Мистерията на Голгота, за да можем да за-

пазим нашето съзнание, тогава отново настъпва една  
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голяма промяна. Тогава ние не сме вече в състояние да за-

пазим в нас образите, които сме имали преди това. Дото-

гава ние можем например да говорим за астрални цветни 

видения и явления. Можем да говорим в света, в който 

живеем до този момент, за това, че виждаме астрални 

цветове. Можем да говорим за това, че виждаме също Съ-

щества около нас като образи.  

Обаче в този момент, който се намира в средата между 

смъртта и едно ново раждане, виденията и спомените от-

падат от нас като люспи, ние изгубваме отношение към 

тях, те се отделят напълно от нашето същество. В този мо-

мент, ако искаме да го охарактеризираме по-точно, е по-

добре сега да се запознаем с нещо, което ще изглежда мо-

же би шокиращо за първото разбиране.  

В този момент душата се чувства откъсната от Земята, 

тя чувства Земята далече, a в своето изживяване в духов-

ния свят е стигнала до Слънцето. Защото както в земния 

живот душата се е чувствала съединена със Земята, така 

се чувства тя сега съединена със Слънцето и с цялата не-

гова планетна система.  

Ето защо в нашия модерен окултизъм се приписва та-

кава голяма стойност на факта, че човек трябва да разбере 

как Христос, като слънчево Същество, е дошъл при нас – 

защото е нужно да се разбере как чрез Мистерията на Гол-

гота Той ни води към Слънцето. Окултизмът ни показва, 

че Христос е едно слънчево Същество, което ни води от-

ново към Слънцето… 

Забележително е само това, че човек не изживява не-

щата по реда на тяхното космическо раждане: Сатурн, 

Слънце, Луна, а изживява първо Лунното съществуване, 

по-късно Слънчевото и най-накрая Сатурновото същест-

вуване… 

Човек постепенно изгубва интереса, който е имал мно-

го силно по-рано, за това, което може да изживее на  
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Земята. Изчезва  интересът към отделните хора, с които 

той е имал връзка, изчезват интересите и за отделните 

неща. Той знае, че спомените, които запазва сега, никой 

не ги носи по-нататък освен Христос. Христос го придру-

жава и вследствие на това той може да има спомените. 

Ако Христос не би го придружил, тогава споменът за зем-

ният живот би изчезнал, защото това, което ни свързва 

със Земята от този момент нататък, е преживяването, че 

ние сме се свързали с Христа… 

След известно време ние се чувстваме като жители на 

Марс. След като сме се чувствали като жители на Слънце-

то, ние постепенно забелязваме, че така, както по-рано 

сме оставили Земята зад нас, сега оставяме зад нас Слън-

цето и се чувстваме по отношение на нашата космическа 

действителност като жители на Марс… 

Нашият предишен човешки интерес сега става все по-

космичен.  Докато на Земята сме приемали това, което ни 

дават минералът, растението и животното, въздухът и во-

дата, планината и долината, сега от този момент нататък 

приемаме онова, което прониква в нас от Космоса.  

Започва онази форма на възприемане, която винаги е 

била наричана, обаче малко разбрана: музика на сферите. 

Всичко, което съществува, е възприемано като звучащо 

срещу нас от Космоса. Но то звучи от Космоса така, като 

че бихме слушали само хармония, а не като звуците на 

физическия свят. Душата стига до една точка на изживя-

ването, при която чувства самата себе си като в центъра 

на Космоса и чува как от всички страни мировите факти 

звучат чрез тази музика на сферите.  

Сега ние вече сме оставили зад себе си също и Марсо-

вото съществувание и окултистът говори за това, че сме 

стигнали в Юпитеровото съществувание – в сферата на 

Юпитер. Ако живеем по-нататък, тогава музиката на сфе-

рите се завишава все повече и става толкова силна накрая, 
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че ни заглушава. Ние живеем като в една заглушеност в 

музиката на сферите.  

Продължаващият по-нататък живот протича така, че 

след като сме минали през Юпитеровото съществувание, 

ние оставяме също и тази сфера на Юпитер и се намираме 

фактически на най-крайната граница на нашата Слънче-

ва система: в сферата на Сатурн.  

Достигнали тук, ние имаме една много важна морална 

опитност: Ако до този момент Христос беше запазил спо-

мена за нашите минали земни състояния и благодарение 

на това ни беше запазил от състоянието на страх, предиз-

викан от изчезващото съзнание, ние забелязваме именно 

в това наше душевно състояние след смъртта колко малко 

е отговаряло на по-висшите морални изисквания онова, 

през което сме минали на Земята – колко малко е отгова-

ряло то на величието на цялото битие.  

Животът който сме оставили зад нас ни засяга като 

един упрек. И сега настъпва нещо извънредно важно: 

Като една неопределена нощна тъмнина пред нас зас-

тава целият наш живот, както той се е оформил в послед-

ното наше земно въплъщение. Когато обгръщате с поглед 

вашето настоящо земно въплъщение … в себе си вие остро 

чувствате всичко онова, което имате да възразите против 

онова въплъщение. Вие гледате това последно въплъще-

ние от космическа гледна точка.  

От този момент нататък вече нито Христовият прин-

цип, нито Луциферовият принцип могат да запазят 

нашето съзнание и (ако по-рано в живота не е настъпило 

едно Посвещение) сега настъпва едно понижение, едно 

затъмнение на съзнанието. Започва определен духовен 

сън, който е необходим за човешкия живот... Чрез това, че 

човекът не може да чувства и да си представя вече нищо, 

космическите влияния могат да действат непосредствено 
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върху него, с изключение на влиянието на Слънчевата 

система… 

Това, което е важно сега да бъде изследвано, е именно 

връзката между тази втора част на живота между смъртта 

и едно ново раждане и зародишния живот на човека. Вие 

знаете, че зародишният живот на човека започва със сфе-

ричната малка оплодена яйцеклетка.  

Забележително сега е за окултно разглеждане, че този 

човешки зародиш се представя в самото начало като едно 

огледало на това, което човекът изживява по именно опи-

сания начин на Космоса…  

За втората част на живота между смъртта и едно ново 

раждане нещата се представят отново малко различно. 

Тогава  ние сме така силно заплетени в нашите космичес-

ки интереси, че в това време намираме много трудно една 

връзка със Земята.  

Онова, което ни занимава извън космическите инте-

реси, е да сътрудничим към правилното изграждане на 

нашата по-нататъшна карма. Наред с нашите космически 

впечатления ние си запазваме най-добре онова, което 

трябва да коригираме – ние сътрудничим на изграждане-

то на един наш следващ живот, който може да допринесе 

за това да изправим нашите кармични дългове.  

Някой човек казва, че не може да вярва в прераждане-

то, защото не би искал да се върне към един земен живот. 

Това е например едно възражение, което често се прави: 

„Аз съвсем не искам да се върна отново на Земята, да се 

върна в един нов земен живот.“ 

Това казват някои. Разглеждането на току-що засегна-

тия момент между смъртта и едно ново раждане коригира 

до голяма степен този възглед. Именно в този период 

след смъртта ние искаме с цялата си сила да дойдем отно-

во в земния живот и само забравяме, когато отново се  
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събуждаме от описания космически сън в настоящето, че 

сме искали да се родим отново на Земята. Дали през вре-

ме на нашия живот между раждането и смъртта искаме да 

се явим отново в един живот на Земята – това не е важно, 

а важното е дали искаме това между смъртта и едно ново 

раждане. А тогава ние искаме това… 

Често се задава въпросът: „Щом човекът се преражда 

толкова много пъти, защо той трябва да се учи отново в 

своето детство и не идва на света с всичко онова, което 

трябва да учи от детство?“ – Този въпрос намира отговор 

тогава, когато вземем предвид едно нещо: Че (с малки из-

ключения) ние не изживяваме онова, което става на Зе-

мята между нашите въплъщения на нея.  

Ако например някой е бил въплътен на Земята преди 

откриването на печатарското изкуство и днес отново се 

въплъщава, той не е изживял всичко това, което се е раз-

вивало между откритията на печатарското изкуство и 

настоящето време. И ако действително проучим нещата 

по-точно, ще видим, че във всяко ново въплъщение като 

дете човек изучава онова, което е станало междувременно 

на Земята. Достатъчно е само да разгледаме това, което 

едно древноримско дете е учило на 6 години: то е било съ-

вършено различно от онова, което днес едно дете изучава 

на 6-годишна възраст.  

Между две прераждания (обикновено) изтича толкова 

дълъг период, че действително културният образ на Зе-

мята се е изменил напълно. Ние обикновено не слизаме 

на Земята за едно въплъщение, преди отношенията на Зе-

мята да са се изменили талкова много, че да не показват 

никаква прилика с живота в предишното въплъщение… 

Онзи, който след смъртта е навлязъл в състоянието на 

безсъзнание по-рано, изминава живота в духовния свят 

по-рано – за него времето минава с по-бързо темпо, то е 
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по-кратко, отколкото за този, който разширява своето 

съзнание далеч по-нататък. Когато  изследваме човешки-

ят живот между смъртта и едно ново раждане, можем да 

забележим, че недуховните хора се връщат по-скоро отно-

во на Земята.  

Когато някой живее само за своите сетивни наслажде-

ния, задоволява само своите сетивни страсти, следовател-

но живее само за задоволяване на това, което можем да 

наречем животинското в човека, тогава между неговите 

прераждания изминава едно относително кратко време. 

Това става поради причината, че при него настъпва едно 

относително по-ранно безсъзнание – едно състояние на 

сън. И тогава той преминава по-бързо през този живот 

между смъртта и едно ново раждане.  

Aз разказах само за едно средно явление, защото имах 

предимно предвид онези хора, които достигат нормална-

та възраст в живота. Всъщност съществува голяма разли-

ка между починалите, които са умрели след 35-годишна 

възраст, и онези, които са напуснали земния живот преди 

тази възраст.  

Само онзи живее всички състояния повече или по-

малко съзнателно след смъртта, който е живял на Земята 

повече от 35 г. При настъпването на една по-ранна смърт, 

по-нататък между смъртта и едно ново раждане настъпва 

един вид по-ранно състояние на сън.  

Ако някой би искал да възрази, че човек не може да 

стори нищо против ранното настъпване на смъртта и за-

това без вина изпада в един ранно настъпващ миров сън, 

това възражение не би било правилно, защото една ранна 

смърт е резултат на предишни кармични причини и чрез 

едно по-ранно преминаване на земния живот в космичес-

ките светове може да благоприятства по-нататъшното 

развитие. Колкото и странно или шокиращо да звучи  
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това, все пак ние знаем от напълно обективни изследва-

ния на космическия живот следното:  

От определен момент нататък човек е едно същество, 

което е разширено в далечните мирови сфери и е изложе-

но на възприятията на Космоса. Както в средата на своя 

физически земен живот човекът е най-много заплетен със 

земния живот, така в средата на живота между смъртта и 

едно ново раждане той е най-много заплетен в космичес-

кото съществувание. Вземете детето: то не живее още – 

така да се каже – напълно на Земята – то живее с всички 

наследствени черти, които е получило по-рано, и трябва 

тепърва да завладее земния живот.“ (37) 

 

„Да предположим, че един човек се нахвърля върху 

друг и му казва: „Ти си лош човек.“ – Ако това не е вярно, 

тогава съответният човек е казал една неистина – това оз-

начава, че от момента, в който тази неистина е казана, 

Азът е станал по-малоценен. Това е обективното значение 

на неморалността. Ние имаме по-голяма стойност преди 

момента, в който сме изказали неистината.  

Чрез едно такова поведение стойността на вашия Аз 

става по-малка за всички пространства и всички времена, 

за цялата безкрайност и за цялата вечност. Но през време 

на живота между раждането и смъртта ние имаме на наше 

разположение едно нещо. Това, което сме допринесли за 

намаляване на стойността на нашия Аз, ние можем ви-

наги да го поправим, когато можем да преодолеем нашата 

лъжа. На онзи, на когото сме казали: „Ти си лош човек“, 

ние можем да му признаем: „Аз сгреших – това, което ка-

зах, не е правилно“ и т.н.  

Тогава ние сме възвърнали стойността на нашият Аз, 

поправили сме вредата, която сме нанесли на нашия Аз. 

Така за много неща, които засягат нашия Аз, ние имаме в 
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нашите ръце възможността да поправим грешката си 

през време на нашия живот – да поправим, да подобрим 

това, с което сме направили нашия Аз по-несъвършен. 

Ако например имаме задача да знаем нещо и сме забра-

вили да изпълним тази задача, ние сме понижили стой-

ността на нашия Аз, обаче, ако положим усилия, ние 

можем отново да си спомним тази задача.  

Азът има преди това по-малка стойност, но когато сме 

си спомнили нашата задача и я изпълняваме, ние попра-

вяме нанесената вреда. Следователно ние можем да пони-

жим стойността на нашия Аз, но и можем отново да му 

придадем по-голяма стойност… 

Целият живот е едно разрушение на нашите физи-

ческо, етерно и астрално тяло, но ние нямаме никакво 

знание как да ги подобрим отново. Човекът е господар 

над това как да подобри своя Аз, как да поправи един мо-

рален дефект или един дефект на паметта, но той не е гос-

подар над това, което постоянно разрушава в своето аст-

рално, етерно и физическо тяло. Ние работим над Аза.  

Ето защо тези три тела постоянно се влошават и когато 

живеем, ние постоянно провеждаме атаки върху тях. Ако 

не бихме работили върху нашия Аз през целия живот 

между раждането и смъртта, той не би напреднал в своето 

развитие. Но човекът не може да работи така съзнателно 

върху своите астрално, етерно и физическо тяло, както 

върху своя Аз. Все пак онова, което човек постоянно раз-

рушава, трябва да бъде заместено.  

Във времето между смъртта и едно ново раждане чо-

векът трябва да получи възстановеното астрално, етерно 

и физическо тяло: това, което той е разрушил.  

Трябва да бъде възможно в това време ние отново да 

получим това, което преди това сме разрушили в земния 

живот. Но това може да стане само благодарение на 
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факта, че върху нас работи нещо, което не стои в нашите 

ръце. Това е нещо съвсем явно – че ако не разполагате с 

особени магически сили, вие нямате силата да си създа-

дете едно астрално тяло, когато сте умрели. То трябва да 

бъде създадено за човека от великия Космос.  

Сега вие можете да разберете въпроса: „Откъде бива 

отново възстановено това, което сме разрушили напри-

мер в нашето астрално тяло?“ – Ние трябва да имаме едно 

правилно изградено тяло, когато се раждаме отново за 

едно телесно съществувание. Къде могат да се намерят си-

лите във Вселената, които отново възстановяват астрал-

ното тяло? Вие можете да търсите тези сили с всички въз-

можни ясновидски изкуства на Земята, но няма да ги на-

мерите тук на Земята. Ако се касае само за Земята, тогава 

никога не би било възможно да бъде възстановено едно 

астрално тяло на човека.  

Материалистичният светоглед, който вярва, че всички 

условия за съществуването на човека се намират на Зе-

мята се заблуждава безкрайно много. Човекът има своето 

отечество не само на Земята. Това ни показва действител-

ното наблюдение на живота между смъртта и едно ново 

раждане: че силите, от които човекът се нуждае, за да въз-

станови отново своето астрално тяло, се намират на пла-

нетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер... Това, което се 

излъчва като сили от тях, трябва да работи върху възста-

новяването на нашето астрално тяло… 

Докато иначе ние сме сбити само на едно място във 

тази Вселена, в една малка точка, след смъртта нашето ас-

трално тяло се разширява, разпростира се в целия Космос 

– нашето същество се разпростира в целия Космос.  

Фактически нашият живот между смъртта и едно ново 

раждане представлява едно всмукване на онези сили от 

звездите, от които се нуждаем, за да бъдат възстановени 
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онези части на нашето същество, които сме разрушили 

през време на земния живот. Следователно ние получа-

ваме действително от звездите онова, с което възстановя-

ваме нашето астрално тяло… 

На Земята човекът е свит между раждането и смъртта 

в своето малко пространство, но той все повече излиза на-

вън – отвъд това малко пространство – когато при 

смъртта е напуснал своето физическо тяло. Щом мине 

през врата на смъртта, той се разширява все по-надалеч, 

расте все повече и повече… Той действително израства в 

нашата планетна система до онова място, което е обхва-

нато от пътя, изминаван от Луната в нейното въртене 

около Земята.  

И човекът израства толкова голям, че най-външните 

граници на неговото същество съвпадат със сферата, ко-

ято е отбелязана чрез орбитата на Луната… Когато човек 

расте по-нататък, той се враства първо в сферата, която е 

образувана от планетата Меркурий, след това в сферата 

на Венера. Това става действително – човекът, като се раз-

ширява все по-нататък и по-нататък, като расте все по-

вече и повече, става толкова голям, че неговите външни 

граници се очертани от пътя, очертан от привидното дви-

жение на Слънцето около Земята… 

Следователно след смъртта човек се враства в планет-

ната система при своето възлизане в духовните светове, 

враства се в сферата на Луната и т.н. чак до най-външната 

сфера – тази на Сатурн. И всичко това е необходимо, за да 

може човекът да се срещне по един правилен начин със 

силите, които той може да получи за своето астрално тяло 

от силите на планетната система.  

Обаче, когато наблюдаваме различните хора, устано-

вяваме една разлика. Тя се получава, когато например 

наблюдаваме един човек след смъртта, който през целия 
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си живот е създал в душата си едно морално разположе-

ние. Можем да сравним един такъв човек с друг, който 

пренася през смъртта едно по-малко морално разположе-

ние на душата.  

Това създава една голяма разлика и тази разлика се 

показва, когато един такъв човек навлиза в сферата на си-

лите на планетата Меркурий. Как се показва това?  

Когато човек е минал през портата на смъртта, тогава 

чрез онези средства на възприятието, които имаме след 

минаването през Камалока, той възприема например хо-

рата, които са стояли близо до него в земния живот и ко-

ито са починали преди той да е минал през вратата на 

смъртта. Свързани ли са те с него? Без съмнение ние се 

събираме с тези Същества, живеем с тях и в живота след 

смъртта. Обаче има разлика как живеем със Съществата, 

с които сме живели заедно на Земята.  

Съществува една разлика според това дали съответния 

човек носи през вратата на смъртта едно морално разпо-

ложение на душата или носи със себе си едно неморално 

разположение на душата. Когато човек е бил неморален 

през време на земния живот, той наистина се събира с 

принадлежащи на неговото семейство и с приятели, 

обаче чрез самото негово същество той постоянно създава 

една стена, през която не може да мине, за да отиде при 

другите Същества, в сферата на които е поставен.  

Обаче душата с едно морално разположение, душата с 

такива вътрешни представи, които имаме, когато пречис-

тим нашата воля, става общителна, дружелюбна – тя на-

мира винаги мостове и връзка със Съществата в сферата, 

на която живее, докато един човек с неморално разполо-

жение на душата след своята смърт е един самотник, 

който навсякъде около себе си има една стена и не може 

да мине през нея, за да отиде при другите Същества в сфе-

рата, в която е поставен.  
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Дали сме самотни или общителни след нашата смърт 

– това се решава според нашите морални или неморални 

разположения на нашата душа. Това решение носи след 

себе си нещо много важно:  

Онзи, който е един общителен Дух и не е затворен в 

себе си като в черупка, а има достъп до Съществата, живе-

ещи в неговата сфера, работи плодотворно върху по-ната-

тъшното развитие, върху напредъка по целия свят. Немо-

ралният човек, който след смъртта си е  един самотен Дух, 

работи върху разрушението на целия свят.  

Той създава толкова големи дупки в целия свят, кол-

кото е голяма степента на неговата неморалност, на него-

вата затвореност. Действително неморалните дела на 

един такъв човек са за него едно мъчение, а за света – 

едно разрушение. Следователно неморалното настроение 

на душата има голямо значение още за първите времена 

след минаването през Камалока (в сферата на Луната) – 

то решава също нашата съдба за следващото време, което 

наричаме време на планетата Венера.  

Обаче тук влизат в действие и други представи, които 

човек си е образувал през време на земния живот и които 

го засягат, когато той навлезе в духовния свят. Това са ре-

лигиозните представи. По един начин живее душата след 

смъртта, когато през време на нейния земен живот е съз-

дала една религиозна връзка с духовния свят, и по-друг 

начин живее тя, когато не е имала тази връзка.  

Отново зависи дали ставаме общителни или самотни 

Духове според това дали сме били религиозно настроени 

или не през време на земния живот. Затвореността 

спрямо религията в живота прави от нас самотници, не-

общителни Същества след смъртта.  

Една нерелигиозна душа е като затворена в една кап-

сула, като в един затвор. Ние знаем наистина, че освен нас 



 
126 

v 

има и други Същества, обаче се чувстваме като в една кап-

сула, като в един затвор, така че не можем да стигнем до 

тях.  

Така например членовете на дружеството на монис-

тите, които в техните пусти материалистични представи 

са изключили всяко религиозно чувство, след тяхната 

смърт не са събрани, не са съединени в общество или 

съюз, а всеки от тях е затворен в неговия собствен затвор… 

Тук в земния живот материалистичните представи са 

една грешка, но в царството на духа те са един факт – че 

такива представи, чрез които тук в земния живот се зат-

варяме в нашите погрешни разбирания, в царството на 

Духа ни затварят като в един затвор – правят ни плен-

ници на нашата собствена астралност.  

Чрез неморалните настроения в живота ние се лиша-

ваме от привличащите сили в сферата на Меркурий, а 

чрез нерелигиозните настроения на душата се лишаваме 

от привличащите сили в сферата на Венера – не можем да 

получим от тази сфера силите, от които се нуждаем.  

Това значи, че в нашето следващо въплъщение на 

Земята получаваме по определен начин едно несъвър-

шено астрално тяло. Тук разбирате как човек сам гради 

своята Карма. Когато вземем този факт, тогава ни става 

ясно по един чудесен начин едно изказване, което е било 

направено един вид инстинктивно от философа Кант.  

Когато искал да каже кои неща му вдъхват най-голямо 

удивление, той казал: „Две неща ми вдъхват най-голямо 

удивление – звездното небе над мен и моралният закон 

вътре в мен.“ – Привидно са две неща, но в действител-

ност е едно и също нещо.  

Защо ни завладява едно такова чувство на възвише-

ност, на божествена, свещена сериозност, когато насоч-

ваме нашия поглед в далечините на звездното небе?  
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Защото тогава, без ние да знаем, се събужда нашето 

душевно естество за родината след смъртта – тогава в ду-

шата се събужда чувството: „Преди да си слязъл на Земята 

за едно ново въплъщение, ти самият си бил в тези звезди 

– от тези звезди си получил в себе си най-добрите сили. И 

твоят морален закон ти е бил даден, когато си пребивавал 

в този свят на звездите. Ти можеш да считаш онова, което 

звездното небе ти е дало между смъртта и едно ново раж-

дане, като най-добрите, най-хубавите сили на твоята 

душа, когато упражняваш себепознание.“ 

Това, което виждаме в звездното небе, е моралният 

закон, който ни е даден от духовните светове, защото 

между смъртта и едно ново раждане ние живеем със звез-

дното небе. Който може да се пренесе във възможността 

да получи едно предчувствие от къде произхождат него-

вите най-добри сили, той трябва да гледа звездното небе 

с такива чувства. Който въобще не иска да пита, а живее 

глупаво в деня – на него звездите няма да разкажат нищо. 

Обаче който задава въпроси: „Как идва в мене онова, ко-

ето никак не е свързано с моето сетивно тяло?“ – когато 

след това издига поглед към звездното небе и го завла-

дява особеното чувство, за което говорим, той знае: „Това 

е споменът за нашето вечно отечество.“  

Така човек се враства постепенно в онова състояние, 

когато живеем действително съвместно със звездното 

небе – между смъртта и едно ново раждане... 

Същият въпрос можем да зададем по отношение на 

нашето етерно тяло. Него ние също разрушаваме в тече-

ние на целия наш земен живот. Ние трябва да почерпим 

силите от някъде другаде, за да можем да го изградим от-

ново и да го поставим в състояние да върши неговата ра-

бота за човека по време на живота…  

Докато е траело старото ясновидство, в човека още са 
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съществували такива сили, които още не са били израз-

ходвани при настъпването на смъртта – чрез тях етерното 

тяло е можело да бъде отново изградено. Обаче този е 

смисълът на човешкото развитие: да бъдат изразходвани 

всички сили и те да бъдат заменени с нови. И днес ние сме 

стигнали действително до една такава точка на развити-

ето, в която човекът трябва да направи нещо, за да може 

да бъде отново изградено неговото етерно тяло… 

От Слънцето нашето етерно тяло трябва да извлече си-

лите, от които се нуждае, за да бъде изградено отново. Във 

времената преди идването на Христос, когато човекът се 

е развивал в духовния свят, е вземал със себе си и една 

част от силите на своето етерно тяло. Тези резервни сили 

са му позволявали да извлече от Слънцето онова, от което 

се е нуждаел за новото изграждане на неговото етерно 

тяло в едно ново въплъщение. Сега положението е раз-

лично: сега човекът остава все повече и повече незасегнат 

от силите на Слънцето.  

Ако не направи нужното, за да бъде неговото етерно 

тяло подготвено така, че да влее в душата си нещо, което 

може да извлече от Слънцето – силите, от които се нуждае 

за новото изграждане на неговото етерно тяло – той ми-

нава незасегнат през сферите на Слънцето. Обаче това, 

което можем да почувстваме от едно отделно религиозно 

вероизповедание на Земята, не може никога да даде на 

душата това, от което се нуждаем, за да можем да издър-

жим, да съществуваме в сферата на Слънцето.  

Онова, което можем да влеем в нашето етерно тяло и 

от което се нуждаем след това в душата, за да може да 

мине тя плодотворно през сферите на Слънцето – него 

можем да получим само от общото съдържание, което 

тече във всички човешки религии.  

А какво тече във всички човешки религии?  
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Ако сравним различните религии на света (това е една 

от най-важните задачи на духовно-научната работа) – яд-

ката на Истината, съдържаща се във всички религии, е 

тази: Тези религии са били винаги съвършени по своему, 

обаче винаги по отношение на един определен народ, на 

една определена епоха. Те са дали на този народ и на тази 

епоха най-важното, което тази епоха може да получи. И 

всъщност ние знаем най-много за една религия там, къ-

дето тази религия е могла да служи на своето време и на 

своя народ – чрез това, че се е затворила в себе си по оп-

ределен егоистичен начин – така, както е била дадена от 

Великия първичен извор на живота…  

Обаче веднъж трябваше да бъде дадено на човечест-

вото нещо, което се издига над отделните религии и съ-

държа един вид всичко, върху което са обърнали внима-

нието отделните религии. Чрез какво бе постигнато това? 

– Чрез това, че веднъж в човечеството се яви една рели-

гия, чието съвършенство се състои именно в това, че тя не 

се ограничава само в един народ и в дадено време. А една 

егоистична религия, във висшия смисъл на думата, е ин-

дийската религия. Защото този, който не е индиец, не е 

можел да бъде приет в тази религия. Тази индийска рели-

гия е следователно скроена специално според характера 

на индийския народ. Величието на отделните религиозни 

изповедания се състои именно в това, че те са били скро-

ени според отделните земни отношения… 

Следователно какво означава да се говори постоянно 

само за единство? – Това, означава например, че някой 

казва: „Върху масата се намират сол, черен, червен пипер 

и захар.“ – Не иска да изтъкне какво означава всеки един 

от тези продукти, а търси единството, което се изразява в 

различните подправки. Човек може да говори така върху 

тези неща, обаче когато се касае за това – да се премине 
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от говореното към действителността – не може да не се 

забележи вече разликата.  

Тогава никой, който използва отделните подправки, 

няма да каже, че всички те са подправки без разлика, за-

щото, ако действително няма разлика, тогава можете да 

вземете сол или черен пипер и да ги сложите във вашето 

кафе или чай и тогава веднага ще почувствате разликата. 

Същата логическа грешка прави всеки, който не дели 

действително отделните религиозни вероизповедания, а 

казва: „Всички те идват от един извор.“  

Обаче, когато човек иска да знае как живата връзка 

преминава през различните религии, отивайки към една 

велика цел, той трябва да се научи да познава тази връзка 

– трябва да проучи религиите в тяхната стойност по един 

действителен начин за отделните сфери…  

Ако тук бихме се кланяли на бога Вотан, тогава бихме 

били в състояние, в което се намират индийците. Обаче 

ние не се кланяме на Вотан. Западът изповядва Христа, 

Който не е никакъв западняк – по своя произход Той е 

чужденец. Отношението, което Западът възприе по отно-

шение на Христа, не е нещо национално-егоистично… 

Начинът, по който Западът усвои своето религиозно ве-

роизповедание, беше абсолютно неегоистичен…  

Християнството започва да насочва вниманието и за-

почва да действа в смисъла на това, което възвестява не-

говата същност: Тук няма само едно племенно родство, а 

има родство на цялото човечество – нещо, което важи без 

разлика на раса и националност; което се издига над 

всички раси и племена. Ето защо Християнството е така 

интимно родствено с човешката душа, защото това, което 

Християнството може да даде, не трябва да остане чуждо 

на никоя човешка душа. Наистина това не го допускат 

още всички хора по лицето на Земята. Обаче Истината ще 
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си пробие накрая победоносно път.  

Днес хората не са стигнали още така далече, че да мо-

гат да разбират, че будистът или индусът нямат нужда да 

отхвърлят Христа. Представете си само как някой, който 

мисли дълбоко, би се явил и би ни казал: „Не е правилно 

вие, които вярвате в Христос, да казвате за Христос, че 

всички религиозни изповедания могат да се съединят в 

Него – да го признаят еднакво като тяхна най-висша цел. 

С това вие давате предимство на Христос. Вие не трябва 

да твърдите нещо подобно за Христос.“ 

Защо не? Може би защото индусът би искал да се из-

повядват неговите учения? Но ние не искаме да отнемем 

нищо на тези учения, които почитаме също така високо, 

както който и да е индус.  Може ли будистът да каже: „Аз 

не мога да призная Христос, защото това не се намира в 

моите будистки писания.“ – Това ли е важно: че нещо, ко-

ето е вярно, не се намира в някои особени писания? Нима 

е антибудистко човек да признае Коперниковата система 

само защото в будистките книги не се намира нищо, на-

писано за Коперниковата система?  

Новите резултати на изследванията, направени от Ду-

ховната наука върху Христовото Същество, са именно 

нещо като Коперниковата система, което може да бъде 

прието от индус или човек, изповядващ друга религиозна 

система: това няма нищо общо с едно религиозно вероиз-

поведание… 

За отделния човек не е лесно да разбере как в Антро-

пософията ние се стараем да свържем отделните неща, 

които могат да доведат до едно истинско разбиране на 

Христовия Импулс.  

И в настоящия цикъл на развитието си човекът се нуж-

дае от едно разбиране на това, което ние наричаме Хрис-

тово Същество. Изповядването на Христа няма нищо 
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общо с една отделна, затваряща се религиозна система.  

Истински християнин е само онзи, който е свикнал да 

счита всеки човек като такъв, който носи в себе си хрис-

тиянски принцип. За един истински християнин, христи-

янският принцип е търсен в един китаец, в един индус и 

т.н. Истинското разбиране на един човек, който изпо-

вядва Христа, се състои в това, че той има съзнанието: 

Христовия Импулс не се ограничава в една част на Земята 

– това би било една грешка. Действителността е тази, че 

от Мистерията на Голгота е действително вярно това, ко-

ето апостол Павел казваше за областите, за които той 

имаше да говори.  

Павел проповядваше: „Христос е умрял също и за 

езичниците.“ – Обаче човечеството трябва да разбере, че 

Христос не е дошъл за един определен народ, за една оп-

ределена, ограничена епоха, а за цялото население на Зе-

мята – за всички. Този Христос разпръсна семето на своя 

фантом (възкръсналото Христово тяло) във всяка чо-

вешка душа и прогресът ще се състои само в това: душите 

да добият съзнанието за тези семена.  

Следователно ние не създаваме само една теория, ра-

ботим не само за това – нашият ум да добие няколко по-

нятия повече, когато работим в смисъла на Духовната на-

ука, а се събираме за това – нашите сърца и нашите души 

да бъдат обхванати от тези истини. Едно такова разби-

ране за Христовия Импулс ще направи накрая всички 

хора по лицето на Земята да стигнат до най-дълбокото 

разбиране на Христа – до разбирането на Христовите 

думи: „Когато двама или трима са събрани в Моето Име, 

Аз Съм сред тях.“  

Тези, които работят съвместно в този дух, ще намерят 

мостове от една душа към друга по лицето на цялата 

Земя… Когато окултизмът ни стане близък до сърцето 



 
133 

 

чрез това, че чувстваме нещо от действителността на 

Христовия Импулс, тогава в нашите души се полага нещо, 

което ги прави годни да намерят прехода през сферата на 

Слънцето и етерното тяло ще бъде дадено по правилен 

начин за следващото ни въплъщение на Земята. Ние при-

емаме правилно Духовната наука само тогава, когато до-

насяме едно дълбоко разбиране и приемане на Христовия 

Импулс.  

Само по този начин нашето етерно тяло, което ще по-

лучим при навлизането в едно ново въплъщение, ще бъде 

здраво и силно. Етерните тела ще западнат все повече и 

повече, ако хората не знаят нищо за Христос и за неговата 

мисия за цялото развитие на Земята. Чрез разбирането на 

Христовото Същество ние ще избегнем това загиване на 

етерното тяло – това ще ни направи способни да приемем 

силите от областта, от която Христос е дошъл.  

Откакто Христос е тук на Земята, човекът може да 

вземе със себе си от Земята силите, които го въвеждат в 

сферата на Слънцето. Тогава ние ще можем да се върнем 

на Земята и да живеем в следващото въплъщение със си-

лите, които ще направят нашето етерно тяло здраво.  

Ако не приемем Христовия Импулс, тогава нашите 

етерни тела ще стават все по-неспособни да приемат, да 

вземат със себе си техните поддържащи и съграждащи 

сили, за да можем да действаме правилно тук на Земята. 

Трябва да ни бъде ясно, че животът на Земята зависи не 

само от теоретичното схващане, а от едно цялостно про-

никване на нашите души в Мистерията на Голгота. Това 

ни показва истинското окултно изследване.  

И това окултно изследване ни показва по-нататък как 

можем да приемем това, което ни подготвя за физичес-

кото тяло. Защото физическото тяло ни е дадено чрез 

това, което се нарича „Принцип на Отца“. 
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 Обаче, благодарение на особеността, която е изразена 

с думите на Исус Христос: „Аз и Отец сме едно.“, чрез 

Христовия Импулс ние ставаме съпричастни на прин-

ципа на Отца, т.е. Христовият Импулс ни води същевре-

менно до Божествените сили на Отца.  

Кое е най-доброто, което можем да добием от нашето 

духовно задълбочаване? Някой би могъл да си представи, 

че между вас би била възможна една душа, която, като из-

лезе през вратата, ще си каже: „Сега аз забравих всичко, 

всички отделни думи.“ – Това би било един краен случай.   

Но, обични приятели, това не би било най-голямата 

вреда. Защото бих могъл да си представя случая, че един 

такъв човек, който излиза от тук на улицата, носи в себе 

си едно чувство, едно усещане, което е резултат на това, 

което е чул, макар и иначе да би забравил всичко. А това 

чувство е именно важното.  

Това, което изживяваме в нашата душа, е важното. Но 

ние не можем да го изживеем по друг начин, когато чу-

ваме думите, освен чрез това: „Трябва да се отдадем на 

слушаното във всички подробности, за да бъдат изпъл-

нени нашите души с мощния импулс.“ – Когато духовното 

познание допринася за подобрението на нашата душа, то-

гава ние сме добили това, което е важното... 

Но кое би могло да ни възвиси повече от състоянието 

да знаем, че се запознаваме с изворите на нашия истин-

ски живот между смъртта и едно ново раждане, да чувст-

ваме нашето родство с цялата Вселена?  

Кое може да ни укрепи в нашите задължения в живота 

повече от знанието, че носим в нас силите на Вселената, 

за вливането на които трябва да се подготвим в живота, 

за да могат да станат те действени в нас, когато отново 

влизаме в света на планетите и в света на Слънцето между 

смъртта и едно ново раждане.  



 
135 

 

И този, който действително разбира нещата, които 

окултизмът му разкрива за отношението на човека със 

света на звездите, при него е честа молитвата, отправена 

с пълно разбиране към света и която може да гласи така:  

„Колкото повече осъзнавам, че съм роден от Вселе-

ната, толкова повече чувствам отговорността да развия в 

мен силите, които ми е дала цялата Вселена, и толкова по-

добър човек ще мога да стана.“ 

Който умее да изживее тази молитва от най-дълбоките 

глъбини на своята душа, той може също да се надява тя да 

се превърне в него в един истински идеал; може също да 

се надява, че чрез силите на една такава молитва ще стане 

все по-добър и все по-съвършен човек.“ (37) 
 

„Къде се намира всъщност човека в своето пребивава-

не в Камалока? … Ако си представите пространството 

между Земята и Луната – онова сферично пространство, 

което се получава – освободен от Земята, там се намира 

човекът през време на Камалока. Когато времето на Ка-

малока е завършило, човекът преминава от този кръг на-

вън в действителното небесно пространство.  

Както казах, това звучи странно, но е така. В тази на-

сока ние също забелязваме чрез едно действително съвес-

тно изследване, че тези неща са противоположни на оне-

зи на физическото поле. Ние сме свързани със Земята от-

вън, заобиколени сме от земната природа и отделени от 

небесните сфери. След смъртта Земята е отдалечена от 

нас и ние сме заедно с небесните сфери.  

Докато сме в сферата на Луната, ние сме в Камалока, 

т.е. ние имаме желанието да бъдем свързани със Земята и 

ние излизаме вън от Камалока, когато чрез живота в Ка-

малока сме се научили да се откажем от афекти, страсти и 

желания. Сега трябва да си представим пребиваването в 

духовния свят различно от това, с което сме свикнали тук 
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на Земята. Там ние сме разпрострени, разширени в цяло-

то пространство, чувстваме се навсякъде в цялото прост-

ранство…  Човекът става толкова голям, че тогава той е 

ограничен от пътя на Луната, както сега е ограничен  на 

Земята от нашата кожа… 

След живота в Камалока ние се разширяваме, растем 

по-нататък навън и това зависи сега от определени качес-

тва, които сме добили още тук в земния живот…  

Продължителността на времето след смъртта зависи 

от това какво сме развили на Земята като морално състо-

яние, като морално понятие и чувства. Можем да кажем, 

че онзи човек, който е развил качествата на състрадание, 

на любов (качества, които обикновено наричаме морално 

добри), се вживява в следващата сфера така, че може да 

се запознае със Съществата, които се намират в тази сфе-

ра и може да живее съвместно с тях. Човекът, който дона-

ся в тази сфера един незадоволителен морал, живее с тези 

Същества като един отшелник.  

Тази е най-добрата характеристика: че моралния жи-

вот на Земята ни подготвя за съвместен живот в духовния 

свят, а неморалността на нашите чувства, мисли и пос-

тъпки във физическия свят ни осъжда на мъчителна са-

мота, при която имаме постоянен копнеж да познаем за-

обикалящия свят и заобикалящите Същества. Ние се 

вживяваме в тази сфера или като самотник, или като дру-

желюбен дух, който носи благословение в духовния свят. 

Окултизмът винаги е наричал тази сфера „сфера на Мер-

курий“. Днес в официалната астрономия тя се нарича „Ве-

нера“: както е известно (на окултистите), станала е една 

размяна на имената.  

До кръга на днешната Зорница и Вечерница човек раз-

ширява своето същество, докато по-рано той се разширя-

ваше до пътя, очертан от Луната. Сега се установява нещо 
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особено. До сферата на Земята ние все още се занимаваме 

със земните отношения, но и над тези сфери отношението 

със Земята не е прекъснато напълно – ние все още знаем 

всичко, което сме мислили, чувствали и вършили на Зе-

мята…  

Когато живеем на Земята и сме се отнасяли несправед-

ливо с един човек или не сме обичали достатъчно един 

човек, когото всъщност е трябвало да обичаме – от нас за-

виси да отклоним последствията. Ние можем да отидем 

при този човек и да се обясним или нещо подобно. Но не 

е вече така, когато след смъртта влезем в сферата на Мер-

курий. Можем да видим в спомена всички отношения и 

тези отношения също се запазват, но не можем вече да ги 

променим.  

Да предположим, че преди нас е умрял някой, когото, 

благодарение на отношенията на Земята, би трябвало 

всъщност да обичаме, но не сме го обичали достатъчно. 

След нашата смърт ние отново го намираме (фактически 

ние намираме отново след смъртта всички хора, с които 

сме били свързани на Земята), но с такова отношение към 

него, както сме стояли на Земята, и не можем да изменим 

това положение, колкото и силно да желаем това.  

Следователно в нас живее един упрек, че не сме го оби-

чали достатъчно, обаче тук не можем да променим вече 

нашия характер, така че да можем сега да го обичаме по-

вече. Това, което сме основали на Земята, остава да съ-

ществува и не можем да го променим… 

В сферата на Меркурий живеем с всички хора в стари-

те отношения, които вече не можем да изменим. Виж-

дайки назад в миналото и разкривайки това, което вече 

сме развили – така живеем след смъртта в тази сфера…  

Следващата сфера може да бъде наречена в Окул-

тизма: „сфера на Венера“. Тук ние разширяваме нашето 
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същество до планетата Меркурий, която в окултизма се 

нарича „Венера“: дотам разширяваме нашето същество. В 

тази сфера отново едно качество има голямо влияние 

върху човека и отново то влияе така, че онзи, който го 

притежава, става един общителен, дружелюбен Дух, а 

липсата на това качество е страшно мъчително.  

Това е религиозното настроение. Колкото повече на 

Земята сме развили едно религиозно чувство, едно рели-

гиозно настроение и убеждение, толкова по-дружелюбни, 

по-общителни Духове ставаме в тази сфера.  

Хора, на които липсва религиозното настроение и ре-

лигиозното убеждение, се изолират и стават такива Съ-

щества, които никъде не могат да излязат от определена 

обвивка, която ги обгръща. Ние се запознаваме да речем 

с нашите приятели, въпреки че те са отшелници, самот-

ници, но не можем да стигнем до тях. Чувстваме постоян-

но сякаш трябва да пробием една обвивка, която обаче не 

можем да пробием. Ако нашата душа не е религиозна, ние 

– така да се каже – замръзваме в тази сфера на Венера.  

След това идва една сфера, колкото и странно да звучи 

това, когато човекът (всеки върши това след смъртта) се 

чувства разширен до нашето Слънце. Не след дълго време 

хората ще започнат да мислят също различно върху не-

бесните тела, а не така, както приема днешната астроно-

мия. Ние самите сме свързани с това Слънце. Между 

смъртта и едно ново раждане настъпва времето, когато 

ставаме едно Слънчево същество.  

Но сега е необходимо човек да носи със себе си още не-

що друго: за първата сфера е необходим морален живот, 

за сферата на Венера е необходим религиозен живот, а за 

сферата на Слънцето е необходимо да познаваме действи-

телно природата и същността на Слънчевите Духове, а 

именно на главния Слънчев Дух – да сме си създали в жи-

вота на Земята една връзка с Христос.  
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С тази връзка работата стои така: когато хората прите-

жаваха едно старо ясновидство, те намираха тази връзка 

така, че се вживяваха в нея чрез старата Божествена ми-

лост, чрез старата Божествена благодат, но после това из-

чезна и Мистерията на Голгота с подготовката чрез Ста-

рия Завет съществуваше за да направи Слънчевото Съ-

щество разбираемо за хората.  

Днес не е достатъчен старият начин, по който от Мис-

терията на Голгота насам хората са се издигали до Христа 

повече наивно. Днес Духовната наука трябва да направи 

света разбираем от гледната точка на едно Слънчево Съ-

щество. Първото време, когато това беше разбираемо пра-

вилно, беше времето на Средновековието, когато в Ев-

ропа се роди легендата за Граала в неговото същинско 

дълбоко значение.  

Чрез разбирането на това, което е дадено отново чрез 

Духовното движение, ще бъде добито отново именно то-

ва, което е било донесено от Висшия Слънчев Дух Хрис-

тос, Който слезе на Земята и чрез Мистерията на Голгота 

стана Дух на Земята. Този Импулс, който бе даден, чрез 

Мистерията на Голгота, е способен да съедини в мир чрез 

Духовната наука религиозните изповедания по цялото 

лице на Земята… 

Така ние се вживяваме в сферата на Слънцето, про-

никнати от Христос. След това живеем в една област и 

навлизаме по-нататък, където имаме Слънцето под нас 

така, както по-рано сме имали Земята под нас…  

Тогава ние стигаме в сферата на Марс. Докато сме би-

ли под Слънцето, ние гледахме навън в Слънцето – сега 

Слънцето е под нас и ние гледаме навън в далечното и об-

ширно мирово пространство. И ние чувстваме това об-

ширно мирово пространство чрез това, което винаги е би-

ло назовавано и така малко разбрано – чрез музиката на 
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сферите, чрез един вид духовна музика. Тогава видени-

ята, в които сме потопени, имат все по-малко значение, а 

все по-голямо значение добива това, което чуваме и дола-

вяме духовно.  

Тогава небесните тела ни се явяват не така, че да ги из-

мерваме като земните астрономи, да установяваме дали 

едното се движи по-бързо или по-бавно, а бързото или 

бавното съгласуване дава звученето на Хармонията на 

Световете. И онова, което човекът изживява вътрешно, е 

как той чувства все повече, че единственото нещо, което 

му остава в тази област, е това, което е приел на Земята 

като нещо духовно.  

Чрез това той развива своето запознанство със Същес-

твата на тези сфера, става един общителен Дух, един дру-

желюбен Дух. Хората, които днес се затварят за духовното 

разбиране, след смъртта не проникват в духовния свят, -

въпреки че на Земята са имали един морален и религио-

зен живот. Тук не може да се направи нищо. Естествено, 

напълно е възможно такива хора да стигнат до това в тях-

ното следващо въплъщение.  

Всички материалистично настроени хора, всички хора 

с материалистични убеждения стават самотници, когато 

минат през сферата на Слънцето и стигнат до сферата на 

Марс. Положението е именно такова.  

Колкото и странно да звучи това на някого, все пак та-

зи е действителността: целият съюз на монистите не ще 

може да съществува по-нататък, когато неговите привър-

женици достигнат след смъртта в сферата на Слънцето, 

защото тези привърженици не могат да се съберат, по-

неже всеки се превръща в един абсолютен самотник, кой-

то не може да общува с другите…  

Човекът живее в сферата на Марс в посоченото време 

след смъртта, а след това той живее отново по-нататък, 
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преминавайки в сферата на Юпитер. В сферата на Юпи-

тер връзката със Земята, която преди това все още същес-

твуваше слабо, изгубва всякакво значение за човека: от 

Слънцето все още му въздейства нещо, а Космосът дейст-

ва мощно върху него. Всичко действа отвън навътре и чо-

векът приема космическото естество.  

Целият Космос действа именно чрез хармонията на 

сферите, която се променя, колкото по-нататък проследя-

ваме живота между смъртта и ново раждане. Трудно е да 

бъде охарактеризиран този живот със земни думи – мо-

жем да кажем като сравнение: Музиката на сферите се 

променя при преминаването от Марс към Юпитер като 

оркестралното в песенната музика…  

Музиката на сферите получава съдържание, когато 

проникваме в сферата на Юпитер и след това в сферата на 

Сатурн тя се превръща в израз на Мировото Слово, чрез 

което са станали всички неща. „В началото бе Словото“ – 

Това Слово е прозвучаването във Вселената на Космичес-

ката Закономерност и Мъдрост.  

След това духовният човек преминава по-нататък, a 

недуховният не може. Духовният човек преминава в по-

далечните сфери, в които се е намирал преди това. И ако 

бихме искали да охарактеризираме това по-късно състоя-

ние, трябва да кажем: От там, където човекът е излязъл 

вън от сферата на Сатурн, започва един духовен сън, до-

като съзнанието преди това е било в духовна будност.  

От сега нататък то се понижава, затъмнява се, нас-

тъпва едно замайване, което позволява на човека да пре-

мине през други изживявания, различни от тези, през ко-

ито е минал по-рано. Също както тук на Земята по време 

на съня премахваме умората и приемаме нови сили, така 

тогава чрез понижение на съзнанието настъпва едно вли-

ване на духовни сили от Космоса, когато сме станали една 

надалеч разширена в пространството сфера.  
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Първо ние сме предчувствали музиката на сферите, 

после сме я слушали като миров оркестър, след това като 

песен, а след това – като Мирово Слово. След това заспи-

ваме и тя ни прониква като Мирово Слово. След това от-

ново изминаваме описаните сфери с понижено съзнание: 

то се затъпява все повече и повече, ние се свиваме бавно 

или бързо – според нашата Карма – преминавайки об-

ратно от сфера към сфера…  

Ние се свиваме и свиваме, за да можем да се съединим 

с малкия човешки зародиш, който след това минава през 

едно развитие преди раждането. И във всяка физиология 

и ембриология няма да се съдържа нищо вярно, ако това 

не се получи от едно окултно изследване, защото човеш-

кият зародиш е едно копие на великия Космос. Той носи 

в себе си и целия Космос. Това, което става материално 

между зачатието и раждането и се образува като човек, но 

също и това, през което човек е минал в мировия сън, той 

го носи в себе си като една сила в зародиша.“ (37) 
 

„Човек чувства: „Между смъртта и новото раждане ти 

беше в едно такова положение, че целият Космос трябва-

ше да действа в твоето същество и всичко, което си приел 

по този начин, ти го сви. Ти си отговорен пред целия Кос-

мос, носиш действително целия Космос в себе си.“ … Ка-

къв пълен със значение момент е този, когато душата чув-

ства: „Аз имам свещеното задължение да изнеса от себе си 

сили, които съм почерпила от Космоса, и да ги оползотво-

ря, да ги проявя.“ 

Тук е мястото, където човек познава, че би било най-

голям грях да остави неизползвани тези сили. При тези 

конкретни окултни изследвания се установи как физи-

чески ние приемаме в нас целия Космос и го внасяме от-

ново в съществуванието. От онези сили, които човек носи 

фактически със себе си, само малко фактически произ-

хождат от Земята...  
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Един човек, който не е развил религиозни импулси, не 

може да приеме в себе си правилно силите, които се на-

мират в сферата на Венера. Силите, от които се нуждаем 

за етерното тяло, можем да получим, когато се разширя-

ваме в планетната система.“ (37) 
 

„В течение на живота между раждането и смъртта ние 

намираме, че в душата действат предимно три вида сили:  

1. Силите на мисленето (интелектуалните сили) нами-

рат израз в това, че ние сме по-светли или по-малко 

светли; 

2. Силите на сърцето (на чувстването) ни правят пове-

че или по-малко състрадателни или коравосърдечни, нас-

троени сме повече или по-малко религиозно или нерели-

гиозно;  

3. Силите на желанието (на волята) правят нашите де-

ла повече или по-малко егоистични.  

Така се проявяват тези 3 вида сили. За живота между 

смъртта и едно ново раждане тези различни душевни спо-

собности имат съвършено различно значение.  

Да вземем първо интелектуалните сили. За какво ни 

помагат след смъртта? Помагат ни да направим особено 

ясно нашето съзнателно преживяване на времето между 

смъртта и новото раждане.  

Тук искам да опиша конкретните неща: един човек, 

който е неистинен по отношение на неговите интелекту-

ални качества и не проявява никакъв особен интерес да се 

запознае истински с духовните отношения, което можем 

да постигнем само чрез познанието, ще развие наистина 

едно съзнание, обаче едно съзнание, което постепенно ще 

се затъмни. И особеното сега е това, че понижението, за-

тъмнението на съзнанието след смъртта става причина 

ние да изживеем по-бързо определеното време, т.е. ние 

тичаме по-бързо в духовният свят, когато сме повече 

спящи. Следователно, когато някой е глупав по отноше-

ние интелектуалните способности, той остава известно 
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време съзнателен, обаче след това не може да запази по-

нататък своето съзнание. Неговата тъпота предизвиква 

едно сумрачно състояние и тогава останалия живот про-

тича бързо. Такъв човек се връща относително скоро в 

земния живот.  

Друго е положението със силите, които са свързани с 

желанието, с волята. Тези сили ни помагат да извлечем 

мощни или слаби сили от космическите отношения във 

времето между смъртта и едно ново раждане – сили, от 

които се нуждаем за изграждането на нашия следващ зе-

мен живот. Ако човек дойде с едно неморално настроение 

на душата в такива отношения, каквито описахме, той не 

може да извлече необходимите сили, които трябва да из-

градят правилно астралното или етерното тяло – тогава 

тези тела ще бъдат атрофирани… 

Следователно моралността е това, което ни прави спо-

собни да извлечем от Висшия свят силите, от които се 

нуждаем за нашето следващо въплъщение. Така интелек-

туалността и моралността са тясно свързани с това, което 

става от човека чрез неговото пребиваване в свръхсетив-

ната сфера между смъртта и едно ново раждане.  

Силите на сърцето (на чувстването) – вътрешните си-

ли на душата – застават обективно срещу нас в съответно-

то време между смъртта и едно ново раждане – тогава те 

са вън от нас. Това има много голямо значение.  

Един човек, който е способен да обича или да проявя-

ва състрадание, прекарва живота си между смъртта и едно 

ново раждане така, че пред неговата душа се явяват об-

рази, поощряващи живота и създаващи блаженство. Те 

отговарят на състраданието и образуват неговия заобика-

лящ свят като една среда, в която той се намира. За този, 

който е проявил омраза, пред душата му застават образи-

те на омразата.  

Какви сме ние в най-вътрешната част на нашата душа 
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– това ние виждаме в определено време между смъртта и 

едно ново раждане като Мирови картини. Не съществува 

никакъв толкова добър художник, каквито са силите меж-

ду смъртта и едно ново раждане…  

Това е нашият небосвод между смъртта и едно ново 

раждане. Той е винаги при нас. С това е свързано, че кога-

то сме приели Мистерията на Голгота в най-вътрешната 

част на нашата душа, когато сме добили разбиране за ду-

мите на апостол Павел: „Не аз, а Христос в мене“, когато 

изживяваме Христа в нас, тогава през време на пребива-

ването в сферата на Слънцето след смъртта ние имаме 

възможността да гледаме това, което бе споменато тук ка-

то Акашов свят от образи около нас…  

Тази мисъл не трябва да има само егоистично значе-

ние, защото това, което намираме разпространено като 

Акашова картина, ние отново го приемаме в душата си 

при по-нататъшното пътуване из Вселената и го донасяме 

със себе си във следващото въплъщение, като чрез това 

ставаме не само един по-добър човек, а също една по-доб-

ра сила в развитието на Земята.  

Така това, което ние изработваме в нашето сърце, в 

света на нашите чувства, е свързано именно със способ-

ностите в следващия земен живот, свързано е вътрешно с 

този живот.  

И ние се запознаваме отново с начина, по който сили-

те на нашето сърце се образуват като един велик миров 

небосвод около нас между смъртта и едно ново раждане, 

за да бъдат след това отново в нас по съответния начин с 

по-голяма сила, отколкото в предходния живот. Защото 

всичко се засилва благодарение на това, че между смърт-

та и едно ново раждане ние гледаме около нас това, което 

в един живот сме преживели вътрешно и чрез това става-

ме по-силни чрез преживяването, развивайки тези сили, 

които произлизат от гледането на живите образи.“ (37) 
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„Нека разгледаме един особен случай: Един мъж беше 

минал през вратата на смъртта и беше оставил тук на Зе-

мята своята жена и своите деца. Минава известно време 

откакто този човек беше минал през вратата на смъртта. 

Тогава на един човек му беше възможно, благодарение на 

способността му да вижда в духовните светове, да намери 

тази душа. Съществуванието, което тази душа водеше 

там, беше извънредно мъчително. Тя тъжеше силно за ос-

тавените тук на Земята – за своите жена и деца.  

Това се изразяваше приблизително в следните думи – 

при това обаче трябва да отбележа, че трябва да облечем 

в земни думи това, което душите казват, но това е само ед-

на дреха. Езикът на душите е нещо различно, ние естест-

вено не можем да предадем езика на мъртвите с физи-

чески думи, а трябва да преведем този език:  

„Аз живях с оставените на Земята и когато по-рано, на-

мирайки се още в тялото, аз заставах вечер срещу тях, 

след като през деня съм се занимавал с моите работи, то-

гава това, което се излъчваше срещу мен от техните души, 

беше като един вид слънчева светлина.  

Всичко, което преживях при тях, ми украсяваше тога-

ва физическия живот. Тогава не бих могъл да си предс-

тавя, че мога да живея този физически живот без моята 

жена и моите деца.  

Аз мога да си спомня всичко това, което преживях с 

тях през времето на моето земно съществуване – това аз 

зная също и днес. Обаче, когато след смъртта се събудих 

отново в духовният свят, аз не можех да намеря моята же-

на и моите деца. Те не съществуваха тук за мен; само спо-

менът за прекараното в миналото съществувание живее в 

мен – сега те вече не съществуват за мен. Аз зная, че те се 

намират долу на Земята, обаче техният душевен живот – 

това, което те мислят, чувстват и желаят от сутрин до ве-

чер – е като угаснало. Аз не намирам вече тези, които са 
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ми скъпи, колкото и много да ги търся.“ 

Това е фактически едно реално изживяване, но такова 

изживяване имат не малко хора – то е участ на твърде 

много души, които минават понастоящем през вратата на 

смъртта. Това не е било винаги така в развитието на чове-

чеството. В древните времена това е било различно; тога-

ва хората не са минавали така през вратата на смъртта и 

не са живели на Земята във физическо тяло по начина, 

както това става днес.  

Разликата между настоящето време и миналите вре-

мена е тази, че в миналите времена душите имаха едно 

старо духовно наследство, чрез което бяха свързани с ду-

ховния свят. Колкото по-далече отиваме в миналите вре-

мена, в които душите, които са въплътени днес, бяха също 

въплътени, ние намираме все повече, че душите се нами-

раха в една правилна връзка с духовните светове. Но хо-

рата все повече изгубваха това наследство.  

И днес ние живеем в едно време, в което нещата са се 

изменили значително. Нека първо, преди да обгърнем с 

поглед сериозните факти, за които говорихме, да си изяс-

ним как нещата са се изменили в развитието на човечест-

вото. Днес има хора, които знаят по-малко това, което мо-

же да се знае за звездното небе. Без съмнение съществу-

ват още хора, които излизат в ясните звездни нощи и се 

наслаждават на цялото величие и слава на звездното не-

бе, но такива хора се срещат все по-рядко. Все по-многоб-

ройни стават хората, които не могат да различават една 

планета от една неподвижна звезда.  

Но това не е най-важно: даже когато човек излиза днес 

през една ясна нощ, при осеяно със звезди небе, и насочва 

поглед към това небе, той вижда само външни, физически 

светещи звезди. Не е било така в по-стари времена, не е 

било така за душите, които се намират сега тук на Земята 

и в по-стари времена са били въплътени в други тела.  
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Душите, които днес не виждат нищо повече от физи-

ческите звезди, са виждали по-рано, насочвайки погледа 

към звездното небе, по-малко физическата светлина на 

звездите, но са виждали това, което е било духовно свър-

зано със звездите. А с всички звезди са свързани духовни 

Същества. Онова, за което можем да говорим днес в Ду-

ховната наука като за висшите йерархии – това са вижда-

ли със своя ясновидски поглед душите в древните време-

на от развитието на човечеството. Това са виждали всич-

ки души...  

Да се отрече в старо време духовният свят би било го-

ляма глупост. Би било все едно днес да се отрече същест-

вуването на розите и лилиите, които виждаме със своите 

очи. Хората от миналото са виждали духовните светове, 

следователно е било невъзможно да ги отричат. В това се 

състои в известен смисъл сега напредъкът – че хората са 

изгубили непосредствената връзка с духовния свят, обаче 

в замяна на това са добили по-голяма свобода и самосто-

ятелност.  

В минали времена човешката душа е живяла в един 

духовен външен свят, обаче духовният външен свят пос-

тепенно е изчезнал за нейния поглед. Така днес душата, 

която е принудена да се ограничава само с виждането на 

външния свят, е пуста и празна.  

И колко много души ходят днес по света, които не зна-

ят нищо за това, че всички пространства са изпълнени от 

духовни Същества, от духовно тъкане и духовно битие. Но 

човек може да добие също само чрез виждането на външ-

ният свят едно познание за съдържанието на духовния 

свят. Той може да постигне това, като се вглъби в своята 

душа. Но мнозина не могат това – такива души са точно 

както в семейството, за което разказах.  

Бащата на семейството живееше в духовния свят – в 

страната, където живеем между смъртта и едно ново  
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раждане. Той копнееше за една връзка с душите, с които 

е бил свързан толкова време на Земята: обаче за него тези 

души бяха като изчезнали. Защо? Защото тези души не са 

потърсили в живота си някакво духовно съдържание; за-

щото те са съществували за него само дотогава, докато мо-

гат да се изявят във физическото тяло. Той копнееше сле-

дователно да знае нещо за тези души, които са били по-

рано за него като слънчева светлина.  

И ясновидецът, който беше запознат с него, не може-

ше да го утеши особено. Тази утеха всъщност би била една 

неистина, защото тя би трябвало да гласи така: „Онези ду-

ши, които са изчезнали за теб, ще дойдат тук след теб, ако 

чакаш търпеливо. Тогава ти ще ги имаш отново, както си 

ги имал някога на Земята.“ – Обаче това не би било на-

пълно вярно, защото тези души стояха съвсем далеч от 

всяко задълбочаване в духовния живот. Когато ще минат 

през вратата на смъртта, те също ще копнеят да се свър-

жат с онези души, с които са били заедно във физическия 

живот, защото ще съществуват многообразни пречки, ако 

в такива души няма духовен живот.  

Ние се намираме в един такъв цикъл от развитието на 

човечеството, че душите, които са въплътени тук на Зе-

мята във физическо тяло, трябва да научат езика на ду-

ховния свят. Тук ние постигаме познанието на висшите 

светове – онова, което днес много души презират…  

Всъщност това е езикът, който ние трябва да говорим 

след смъртта, ако искаме да съществуваме за духовния 

свят. След смъртта не можем да наваксаме вече това, ко-

ето би трябвало да научим тук като език на Духовната на-

ука. Ако бащата на семейството, за който става дума по-

горе, би се занимавал с Духовната наука, докато е бил на 

Земята заедно със своето семейство, той би имал след 

смъртта съвършено други усещания и чувства, би имал 

едно съвършено друго съзнание.  
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Той би знаел: „Душите могат да бъдат чувствани, ма-

кар и да съм разделен с пропаст от тях. Те някога ще дой-

дат тук и отново ще се намерим, защото говорим общ ду-

ховен език.“ –  Иначе той няма да може да се събере с тях.  

Той би могъл да бъде заедно с тях само така, както нап-

ример се събира с хората на Земята, които са неми, които 

искат да съобщят нещо, но не могат и нямат никаква въз-

можност да се разберат.  

Без съмнение може да се допусне, че такива истини е 

неприятно да бъдат чувани, че те са несимпатични на ня-

кои хора от настоящето. Обаче важното е, че те са истина, 

а не дали звучат приятно… 

Който днес влиза в духовния свят и може да констати-

ра мъките, копнежите, лишението и безнадеждността на 

душите, минали през вратата на смъртта, той знае защо 

ние се събираме тук. Той знае също, че не може да постъ-

пи другояче освен да застъпва този духовен живот. Това е 

един сериозен, дълбок въпрос, който ще произлезе от 

най-дълбоките копнежи на човечеството.  

Днес съществуват души, които чувстват – макар и от 

тъмнината на инстинкта: „Аз искам да науча нещо за ду-

ховните светове!“ – Това са пионерите на бъдещето на чо-

вечеството, което трябва да дойде – това са онези души, 

които ще считат, че култивирането на духовния живот е 

една важна работа – култивирането на такъв духовен жи-

вот, който е изведен от Духовната наука.  

Понеже иначе човечеството на Земята би изгубило все 

повече възможността да се проявява духовно и би влиза-

ло духовно нямо в духовният свят.  

Затова тук на Земята трябва да се култивира духов-

ният живот чрез Духовната наука. Никак не са прави оне-

зи, които вярват, че имат време, докато минат през врата-

та на смъртта, докато отидат в другият свят – и чак тогава 

ще научат това или онова по духовните въпроси.  
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За да може човек да научи нещо от тези неща, той 

трябва да притежава органите, с които да възприема. Той 

трябва да притежава способността да възприема тези не-

ща, а не може да има тази способност след минаването 

през вратата на смъртта, ако не я е добил преди това в 

живота на Земята. Защото ние ненапразно живеем във 

физическия свят! Нашите души ненапразно слизат във 

физическия свят, защото фактически във този свят тряб-

ва да бъде добито това, което може да бъде добито само в 

него – духовното познание.  

Ние не можем да считаме Земята просто като една до-

лина на плача и скръбта, в която е поставена нашата ду-

ша, а трябва да считаме живота на Земята като нещо, чрез 

което можем да добием възможността да развием духов-

ност. Ако запитаме по-нататък ясновидеца как изглежда 

животът, когато сме минали през вратата на смъртта, той 

казва: „Съвършено различно от това, което изглежда тук 

на Земята.“ – Тук ние вървим през света, виждаме как не-

бесният свод се простира над нас, как Слънцето свети.  

Насочваме поглед навън към планините, към морета-

та, към съществата на другите природни царства. Самите 

ние вървим през света, имаме нашите мисли, чувства, ст-

расти, желания и нашата душевност.  

След това минаваме през вратата на смъртта и тогава 

нещата се представят съвършено различно. За онзи, кой-

то не е свикнал да разглежда света и живота в светлината 

на Духовната наука, нещата след смъртта се представят 

съвсем парадоксално...  

Онова, което считаме тук като мисли и представи – ко-

ето тук е наш вътрешен живот и за което вярваме, че го 

носим вътре в нас – след смъртта то се явява като един 

вътрешен свят. Като една велика мощна картина на света 

се явява онова, което тук са мисли и представи, което тук 

е наш вътрешен живот.  
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Онези хора, които вървят тук през света без мисли, 

между смъртта и едно ново раждане минават през духов-

ния свят така, че намират пусто и празно това, което би 

трябвало да бъде изживяно като съдържание на мислите, 

като съдържание на мъдростта… 

И както Слънцето свети на небесният свод и осветява 

всичко и всичко това изчезва, когато то залязва, така се 

явява след смъртта животът, който тук в много отноше-

ния е външен, материален.  

Нека разгледаме едно друго конкретно изживяване на 

ясновидеца. Когато разглеждаме хора, които живеят меж-

ду смъртта и едно ново раждане и преведем на обикновен 

език това, което ги измъчва, те казват:  

„В мен живее нещо, което ми причинява болки и стра-

дания, които излизат от самия мен. Това е както главобо-

лието при физическия човек, само че вътрешна болка –

така го чувстват такива хора след смъртта. Аз сам си при-

чинявам това, аз сам си създавам болката.“ 

И след смъртта човек може да се оплаква много от вът-

решни болки и вътрешни страдания. Когато като яснови-

дец проследим откъде идват тези вътрешни болки, които 

сполетяват човека след смъртта, те се приписват на начи-

на, по който той е водил своя живот на Земята.  

Той е мразил особено много някой човек, когото не би 

трябвало да мрази – след смъртта това се превръща за не-

го във вътрешна болка и това, което е сторил на съответ-

ният човек със своята омраза, му причинява вътрешна 

болка…  

Наистина изглежда чудно, когато казваме: Както тук 

може да го боли стомахът, белите дробове, главата, така 

след смъртта една морална неправда, една морална вре-

да, извършена тук на Земята, може да причини болка. То-

ва, което тук е нещо вътрешно – там се превръща в нещо 

външно. А това, което тук е нещо външно – там се прев-

ръща в нещо вътрешно.  
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В нашето време е настъпил именно онзи цикъл от раз-

витието на човечеството, който прави така, че много неща 

да бъдат изживени след смъртта. Онзи човек, който тук не 

иска да знае, че съществува Карма, че съществуват повта-

рящи се земни животи, не може някога да разбере, че той 

принадлежи на това, което нарича своя съдба.  

Как минава човекът през света? Един му причинява 

това, друг – нещо друго. Едното му харесва, другото не му 

харесва: той самият е причина за това, че нещо го споле-

тява, но той не знае, не размисля върху това. Иначе би по-

чувствал: „Ти самият си този, който си причинява това.“  

Когато можем да проследим тези мисли в живота, след 

смъртта имаме чувството откъде идват тези или онези 

болки. Това е вече едно облекчение: Да знаем за Кармата 

тук, в живота между смъртта и едно ново раждане, иначе 

остава мъчителният въпрос защо трябва да страдаме през 

живота след смъртта. Това са неща, които днес хората 

трябва да започнат да знаят и без които развитието на чо-

вечеството не може да върви по-нататък.  

Един друг случай, който се предлага на ясновидеца, е 

този, че има хора, които след смъртта трябва да вършат 

твърде нерадостни и несимпатични работи. Не трябва да 

си представяме, че след смъртта нямаме да вършим ни-

каква работа. Ние трябва да вършим най-различни дей-

ности според нашите способности. И ясновидецът може 

да констатира, че между смъртта и едно ново раждане 

има души, които трябва да служат на онзи Дух, когото на-

ричаме Ариман. Ариман ни става веднага ясен, като едно 

особено същество, когато влезем в страната отвъд физи-

ческия свят… Той има своята задача.  

Ясновидецът намира души, които в другия свят са 

привързани в царството на Ариман: те трябва да служат 

на Ариман.  Защо?  Ясновидецът проучва чрез какво са 

осъдени те да служат на Ариман. – Той се връща обратно 
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в живота на тези хора между раждането и смъртта, проуч-

ва изпъкващите качества на тези хора и намира, че те са 

страдали от едно зло – подчинени са били на едно зло и 

това зло е удобството, отпуснатостта.  

Удобството, отпуснатостта принадлежат към най-раз-

пространените качества на нашето съвременно човечес-

тво. Но нека запитаме: „Откъде идва това, че по-голяма 

част от хората не извършват това или онова?“ – Причи-

ната е удобството, отпуснатостта!  

Можем да разгледаме най-важните и най-маловажни-

те неща на човешкия живот: удобството е това, което про-

никва целия живот. Привързаността към старото и неже-

ланието човек да излезе от старото е привързаност към 

удобството. Хората не са толкова лоши, както се приема. 

Те не са изгорили Джордано Бруно или Савонарола от ло-

шавина; не са третирали от лошавина Галилей така, както 

са сторили.   

Също така, не от лошавина не зачитат през време на 

живота Великите Духове. А вършат това от удоволствие! 

Такива хора трябва да се научат да изменят своите мисли 

и чувства, но това ще трае дълго време заради удобството! 

Удобството е един общ, твърде разпространен недоста-

тък. Това удобство ни прави след смъртта годни да бъдем 

включени в армията на Ариман – защото наред с негови-

те други служби, Ариман е духът на пречките, на препят-

ствията.  

Навсякъде, където се явяват пречки, господар е Ари-

ман – той възпира живота и създава пречки на хората. 

Тези, които тук на Земята са подчинени на удобството, 

след смъртта стават спирачки в света по отношение на 

всичко, което е насочено от свръхсетивните светове към 

Земята тук долу. Следователно удобството оковава човека 

в живота между смъртта и едно ново раждане към онези 

духове, които – под ръководството на Ариман – трябва да 
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служат на препятствията.  

Тук на Земята намираме у много хора едно качество, 

което числим в земния живот към неморалните качества: 

безсъвестността. В гласа на съвестта ние имаме нещо, ко-

ето регулира по един чудесен начин нашия душевен жи-

вот. Безсъвестността, неспособността да се вслушваме в 

предупреждаващия глас на Съществата, ни предава също 

на други Същества за времето между смъртта и едно ново 

раждане. Ясновидецът намира там някои души, които са 

минали през вратата на смъртта и са станали служители 

на много лоши духове. 

 Тук в земния живот се явяват болести по един или 

друг начин. Ние знаем например, че в минали времена са 

върлували епидемични болести като чумата и холерата. 

Материалистична наука ще може да докаже външните 

причини, но не и вътрешните духовни причини. А всичко, 

което става, има своите духовни причини… 

Защо този или онзи е починал от ранна смърт? Всичко 

това има своите духовни причини в духовният свят. Ко-

гато тук на Земята се разпространяват болести, определе-

ни духовни Същества трябва да работят, за да внесат бо-

лестите от духовният свят във физическия свят… 

Когато се проследи жизненият път на тези души, ко-

ито на Земята са били безсъвестни хора, констатира се, че 

след смъртта те е трябвало да станат служители на тези 

зли духове на смъртта, на болестите, на нещастията и на 

бедствията, за да произведат сред хората на Земята ранна 

смърт и тежки съдби. Това е именно връзката!  

Животът става разбираем само тогава, когато го разг-

леждаме в неговата цялост, а не отрязваме от него само 

един кратък период, който протича между раждането и 

смъртта. Защото този период е отново свързан и зависи от 

това, което е протекло преди раждането в чисто духовния 

свят. С цялото наше същество ние сме зависими от това, 
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което е предшествало в духовния свят… 

А сега да разгледаме с погледа на ясновидеца душата 

на един човек, който е служител на злите духове, донася-

щи на хората болести и смърт – станал е служител на тези 

зли духове. При една такава душа може да видим как мъд-

ростта, на която е способен човекът, е като заличена чрез 

това, че той се е понижил. Една такава душа ни представя 

една ужасна гледка: някога е определена да има най-вис-

шата Мъдрост, а сега е паднала толкова ниско, че става 

служител на ариманическите Същества!  

Когато след това човекът е влязъл във физическото 

въплъщение, когато е затворил себе си във физическото 

тяло, тогава (благодарение на това, че участва в духовния 

живот и приема в себе си духовния свят) той може да ожи-

вотвори своята душа и да я направи способна да има при 

преминаването през живота между смъртта и едно ново 

раждане около себе си един духовен свят, но и обратно –

тя може да затъпее. Една такава душа затъпява, когато тук 

в живота между раждането и смъртта не е искала да при-

еме в себе си нещо, което да я направи способна да възп-

риема около себе си един духовен свят.  

На Земята ние – като отделни души – се нуждаем от 

връзка с общия духовен живот на света. Тогава чувстваме 

необходимостта да не оставим да атрофират нашите съб-

рани духовни сили и способности, а да положим грижи за 

тяхното развитие, за да не угаснем постепенно… 

Това заличаване е само едно заличаване за заобикаля-

щия свят. Тогава човек не съществува за света, който го 

заобикаля, а съществува още за самия себе си. Заличава-

нето означава изолиране от света – усамотяване в духов-

ния свят. Това прави човека да живее сам, като на един 

остров, затворен, без да има възможност да се разбира с 

някое същество. Това постига човек, когато се изключва 

от духовния свят. Тук можем да употребим следния образ. 
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Запечатвайки добре този образ в душата си, считайте го 

като една добра основа за медитация: 

Напредвайки все по-нататък в мировото развитие, чо-

векът става все по-свободен и по-свободен. Той постоянно 

се проявява в живота така, като че живее на един остров. 

Нашите гласове, нашите викове трябва да стигнат от един 

остров на друг, за да можем да се разбираме с другите 

хора.  

Онзи човек, който в бъдеще ще вземе участие в духов-

ния живот на човечеството, ще може да се разбира от 

един остров на друг с всички, които живеят свободно на 

островите. Онзи, който бяга от духовния живот, ще се на-

мира на един остров и когато ще иска да се разбира с тези, 

с които се е запознал по-рано, няма да може да се разбира. 

„Там оттатък са онези, които аз познавам и които ми 

принадлежат, обаче нищо не прониква до мене.“ – Той ще 

се вслуша, но няма да чува нищо. Духовната наука ни дава 

езика, чрез който в бъдеще ще добием възможността да 

стигнем до разбирателство с другите Същества.  

Онези сентенции, които звучат за нас от окултните пи-

сания, са понякога много по-дълбоки, отколкото хората 

си мислят. Мистерията на Голгота беше първото възвес-

тяване на онова, от което човек се нуждае, за да намери 

разбиране от един от споменатите острови до другия.  

Сега второто възвестяване е Духовната наука, която 

трябва да изясни все повече на човешките души Христо-

вата Тайна.  

Това, което Христос е говорил, е обозначено с някои 

думи. Към най-дълбоките от тези думи принадлежат съ-

що и тези: „Когато двама или трима се съберат в Мое Име, 

Аз Съм сред тях.“ – Обаче хората ще разберат това „Име“ 

едва тогава, когато научат духовния език. В началото на 

възвестяването на християнството хората можеха да на-

мерят този език по един наивен начин. В бъдеще само 
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онези хора ще познаят Христа, които го познават чрез Ду-

ховната наука… 

Онзи, който днес работи съзнателно за Духовната на-

ука, следва онези призиви, които следва също и онзи, 

който чувства копнежа да чуе нещо за духовния свят. Тези 

гласове, тези призиви произхождат от самия духовен 

език, а също и дългът, който човек чувства към духовния 

свят, когато говорят човешките души, които живеят отвъд 

между смъртта и едно ново раждане; когато говорят също 

духовните Същества на различните йерархии.“ (37) 
 

„Ясновидецът насочва своя поглед върху живота меж-

ду смъртта и едно ново раждане – там може да открие ду-

ши, които трябва да бъдат служители на онези Същества, 

които познаваме като Духовете на болестта и смъртта 

(ариманически духове). Ние говорим тук за онази смърт, 

която не се явява като нормално явление в живота, а 

която засяга човека преждевременно – когато хората 

умират в разцвета на техния живот.  

Когато настъпват болести, това са физически събития 

– те са произведени обаче от сили, които действат от 

свръхсетивния свят. В основата на разпространяващите 

се болести стоят действия на свръхсетивните Същества. 

Определени Духове имат задачата да донесат преждевре-

менна смърт. Че това също е основано на Мъдростта – то-

зи въпрос няма да засегнем сега, обаче важното е да има-

ме предвид, че намираме сега души, които са впрегнати в 

хомота на тези Същества.  

И въпреки че ясновидецът е свикнал да запазва опре-

делено спокойствие, за него все пак е болезнено и потре-

саващо да гледа как тези души, които са впрегнати в този 

хомот, трябва да служат, за да носят болести и смърт на 

хората на Земята. И когато ясновидецът се постарае да 

проследи такива души до времето на техния предшестващ 
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живот, той намира причината, поради която те са осъдени 

да бъдат служители на Духовете на болестите и смъртта. 

Тези причини се крият в безсъвестността, която тези ду-

ши са проявили в земния живот. Колкото по-безсъвестни 

са били те, толкова повече са осъдени на това да бъдат 

слуги на тези зли Духове. Както е вярно, че причината и 

следствието са като две удрящи се една в друга билярдни 

топки, така също е вярно, че безсъвестните хора трябва да 

бъдат слуги на тези зли Духове. Това е потресаващо!  

Един друг факт, който ясновидецът констатира е:  

Такива души са впрегнати в хомота на ариманически-

те Същества – те трябва да приготвят духовните причини 

на всичко онова, което тук на Земята става като препяст-

вия, като пречки на нашите дела. Ариман има също и тази 

задача. Всички пречки, които се получават тук, се дири-

жират от духовния свят. Това са служители на Ариман. 

Чрез какво тези души се осъждат на едно такова същест-

вуване след смъртта? Чрез това, че в техния живот между 

раждането и смъртта са се отдали на удобството.  

И когато разглеждаме колко много е разпространено 

удобството тук на Земята, лесно можете да разберете, че 

за Ариман съществуват извънредно много новоизбра-

ници. Удобството е това, което най-богато владее живота. 

Но новите национал-икономисти са стигнали дотам да за-

читат удобството на хората, а не само егоизма и конкурен-

цията. Удобството е един фактор…  

Когато човек знае защо е впрегнат в хомота на духове-

те, които донасят епидемиите, той знае също какви доб-

родетели трябва да развие в следващия земен живот, за 

да създаде едно космическо изправяне. Когато човек е 

ориентиран в тези изживявания, той пак си създава съ-

щата Карма, обаче той отново създава това, което в след-

ващото въплъщение трябва да се развие като изправяне. 

Ето защо е важно човек да научи тези неща тук.“ (37) 
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„Душите, напуснали земния живот чрез една преждев-

ременна смърт, имат пред себе си една възможност. Да 

приемем, че умират чрез една катастрофа, например пре-

газени от влак. Тогава на една такава душа ѝ се отнема тя-

лото, лишена е от тялото, но има в себе си всички сили, 

които биха могли да действат тук на Земята до настъпва-

нето на естествената смърт поради старост.  

Отивайки в духовния свят, такива души занасят със се-

бе си там твърде особени сили, които биха могли да дейс-

тват още тук на Земята, но които са били преждевременно 

отклонени от това действие. Това са особено ценни сили, 

които тези души, застигнати от ранна смърт, занасят горе 

със себе си. И сега Съществата на Висшите йерархии из-

ползват тези сили, за да спасят онези души, които не мо-

гат да се спасят чрез тяхната собствена сила поради своя 

бездуховен и материалистичен светоглед.  

Чрез това материалистично настроените души са пре-

несени в по-добри времена и спасени, макар техните сили 

да са вложени само за обикновения ход на развитието на 

човечеството…  

Тези сили увеличават силите на Съществата на Вис-

шите йерархии. Така душите, които умират преждевре-

менно, помагат на своите събратя сред човеците, които са 

потънали в мочурището на материализма. Тук ние имаме 

онова, което трябва да вършат душите, които преждевре-

менно минават през вратата на смъртта...  

Следователно това, което външно в майя, в илюзията 

се явява като зло, често пъти е насочвано към доброто, 

обаче по сложни пътища. Пътищата на Космичната Мъд-

рост са много сложни. Човек само постепенно може да се 

ориентира в тях.  

Бихме могли да кажем: Горе духовете на Висшите йе-

рархии държат света. Понеже хората трябва да бъдат сво-

бодни, те им оставят възможността да потънат в злото, в 
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материализма. Те им дават толкова свобода, че тези чо-

вешки души, които не биха могли чрез собствени сили да 

вървят в крак с развитието, им се изплъзват.  

Затова Висшите Същества се нуждаят от души, които 

на Земята развиват сили, които след това – чрез настъп-

ването на преждевременна смърт – остават неизразход-

вани и биват занесени в духовния свят чрез тяхната преж-

девременна смърт. А за да ги сполети смъртта, нещасти-

ето, необходима е службата на такива души, които – 

вследствие на предоставената им свобода – са потънали в 

безсъвестност… 

Светът е станал толкова сложен. Ницше е използвал 

знаменателните думи, които е получил като чрез вдъхно-

вение, когато е казал:  „Светът е дълбок и по-дълбок, от-

колкото обикновено си мислим.“ – Онези хора, които вяр-

ват, че всичко може да бъде разбрано чрез днешната мъд-

рост на ума, се заблуждават твърде силно.“ (37) 
 

„Днес съществуват много хора, които казват: „Е, може 

да съществува един духовно-душевен живот след смъртта, 

но защо трябва да се интересуваме сега от него? Ние 

можем да водим просто този земен живот с всичко, което 

той ни предлага, и можем да чакаме дали след това ще се 

покаже другият живот, когато дойде смъртта!“ – Обаче 

Духовната наука ни показва, че в живота между раждане-

то и смъртта човекът среща определени Същества. Както 

той среща тук много същества на природните царства, там 

той среща Съществата на Висшите йерархии и елементал-

ните Същества.  

Когато един човек върви без разсъдък в живота, това 

произлиза оттам, че между смъртта и раждането той не е 

могъл да срещне Съществата, които биха му дали силите 

да оживотвори своите собствени сили, за да бъде морално 

и интелектуално способен в този живот.  

Обаче способността човек да намери между смъртта и 
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раждането определени Същества зависи от последния му 

живот на Земята.  

Ако през време на земния си живот никога не сме се 

занимавали с мисли, които се издигат към духовните све-

тове, с мисли за свръхсетивното; ако през време на нашия 

последен земен живот сме потънали напълно във външ-

ния свят, в света на сетивата; ако живеем само в ума, до-

колкото той е насочен само към външния физически свят 

– тогава правим за нас да бъде невъзможно между смър-

тта и едно ново раждане да дойдем във връзка с опреде-

лени Същества и да получим от тях способността за след-

ващия земен живот.  

Областта на отвъдния свят е някак мрачна и тъмна за 

нас и ние не можем да намерим в тъмнината силите на 

Висшите йерархии. Тогава човекът се връща към Земята 

между смъртта и едно ново раждане без да е забелязал 

Съществата, от които трябваше да получи сили за следва-

щият земен живот.  

А откъде идва светлината, чрез която ние можем да ос-

ветим тъмнината между смъртта и раждането? Откъде 

можем да вземем тази светлина? Между смъртта и едно 

ново раждане никой не ни дава светлина. Съществата са 

там, но важното е ние да се срещнем с тях благодарение 

на това, че в нашия последен земен живот сами сме запа-

лили светлината за духовния свят. От това ние виждаме 

колко неправилно е изказването, че тук не трябва да се 

интересуваме и грижим за духовния свят, а можем да ча-

каме това, което иде. Да, ако човек чака това, което иде – 

тогава идва тъмнината.  

Следователно земният живот не е само една преходна 

точка, а той има една мисия и е необходим за отвъдния 

свят, както отвъдният свят е необходим за земния живот. 

Светилниците за отвъдния свят трябва да бъдат занесени 

там от Земята. Следователно може да се случи така, че тук 
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човек да остане тъп по отношение на свръхсетивния свят 

и с това да отмине възможността да добие необходимите 

способности, които му служат като инструменти за зем-

ния живот.  

Но след това човекът отново минава през вратата на 

смъртта – след един живот, в който е бил неспособен в 

едно или друго отношение. Вие виждате, че той си създа-

ва една неутешителна перспектива.  

Ако не би настъпило нещо друго, човекът би ставал все 

по-неспособен. Защото, когато човек си е създал в един 

земен живот такива условия, чрез които произволно се е 

затворил за свръхсетивния свят и е проявил тъпота към 

него, тогава в следващия земен живот той е още по-малко 

способен да си приготви необходимите органи. И ако не 

би настъпило нищо друго, той би трябвало да продължава 

да се развива така.   

Следователно неговото развитие би отивало все по-на-

долу. Но тогава настъпва нещо друго. Когато човек върви 

по земята с едно затъпяване, тогава в живота след втория 

земен живот при него идва Луцифер с неговата сила. То-

гава в един следващ живот между смъртта и едно ново 

раждане той би ходил в тъмнината, ако при него не би до-

шъл Луцифер.  

Но понеже е минал през един живот като току-що опи-

сания, Луцифер може да дойде при него и той му осветява 

сега онези сили и Същества, от които се нуждае за следва-

щия земен живот. Последствието е това, че всички тези 

сили и Същества са осветени от светлината на Луцифер.  

После (след тъпото съществувание и след като е бил 

воден от Луцифер през живота между смъртта и едно но-

во раждане) той влиза в един нов земен живот – тогава 

той е изцяло надарен със способности, които приготвят 

неговите органи, но тези органи постоянно го излагат на 

изкушенията на Луцифер на Земята.  
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Такъв човек може да бъде умен и схватлив, обаче не-

говият ум ще бъде студен и пресметлив – преди всичко 

проникнат от себелюбие и егоизъм. Има много хора в све-

та, които са умни и схватливи, но студени и егоистични, 

така че когато човек се събере с тях, те го измамват, за да 

се облагодетелстват все повече и да изпъкнат. При разг-

леждането на такива хора ясновидецът констатира, че са 

били ръководени от Луцифер в техния живот по-рано в 

духовния свят, а в предишното земно въплъщение са во-

дили един тъп в духовно отношение живот.  

И можем да кажем при едно такова познание: на чо-

века му се разкрива една печална перспектива за матери-

алистичното човечество – хората, които в настоящето 

имат материалистични убеждения и отхвърлят занима-

нието с духовните светове; които считат, че душевният 

живот завършва със смъртта – на такива хора им предс-

тои един такъв живот, какъвто описах сега.“ (137) 
 

„Между смъртта и новото раждане човекът трябва да 

дойде във връзка със Съществата на Висшите йерархии, 

защото той трябва да събере онези сили, от които след то-

ва се нуждае, когато отново навлиза във физическия свят 

след раждането. Той трябва да донесе две неща със себе 

си в този физически живот, които е образувал и укрепил 

между смъртта и новото раждане. Той трябва да донесе 

със себе си онези сили, които го правят способен да се 

свърже правилно с това, което лежи в наследствеността, 

да преработи отвътре тялото пластично – през първите 

години и след това дълго време през живота, така че то да 

бъде напълно приспособено към индивидуалността, с ко-

ято човекът идва от своите минали земни животи… 

Ако искаме да употребим един образен израз, можем 

да кажем: между смъртта и едно ново раждане на човека 

са предадени силите и даровете на Съществата от Вис-

шите йерархии и тези дарове са силите, от които човек се 
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нуждае, за да приспособи към своята индивидуалност то-

ва, което му е предадено чрез наследствеността.  

Ако това е едното, което трябва да имаме предвид при 

прераждащия се човек, тогава другото е това, че човекът 

отново работи (макар и да няма съзнание за това) върху 

изграждането на своята съдба…  

Но както може да установи погледът на ясновидеца, 

когато човешката душа минава през областта на смъртта 

и едно ново раждане, са възможни две неща. Възможно е 

човешката душа, нямайки духовна светлина, да ходи в 

тъмнината и да се движи между Съществата на Висшите 

йерархии така, че да не намери никъде възможността да 

приема чрез вътрешните стремежи съответните дарове на 

Висшите йерархии.  

По пътя между смъртта и едно ново раждане човешка-

та душа трябва да вижда тези Същества на Висшите йе-

рархии, ако иска да приеме техните дарове, да застане 

съзнателно срещу тези Същества… Така тя може да мине 

между тях така, че според нейната Карма да приеме тези 

дарове – осветлени по най-правилен начин.  

А светлината, която трябва да ни освети, за да не се 

движим в тъмнината между Съществата на Висшите йе-

рархии, не може да ни бъде дадена никога, когато вече 

сме минали през вратата на смъртта, ако не я носим в себе 

си чрез това, което развиваме като чувства и мисли, които 

между раждането и смъртта са насочени към висшите све-

тове. Следователно това е нещо, което ние самите трябва 

да си подготвим в този живот преди физическата смърт.  

Благодарение на това, че насочваме нашите мисли, 

чувства, усещания към свръхсетивните светове, ние си 

приготвяме светлината, чрез която можем да минаваме 

между Съществата на Висшите йерархии така, че те дейс-

твително могат да ни подадат техните дарове, а ние да не 

посегнем настрана, когато трябва да ги приемем. 
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Така ние виждаме, че е грешно, когато някои хора каз-

ват, че можем да чакаме и не е нужно да се интересуваме 

за свръхсетивните светове преди да настъпи смъртта…  

Затова ние оставаме в тъмнината, ако сме водили на-

шия живот до смъртта с отричане или отхвърляне на ми-

сълта за свръхсетивните светове…  

Така погледът на ясновидеца често пъти констатира, 

че при един човек, който тук на Земята не се е интересу-

вал от свръхсетивните светове и не е искал да знае нищо 

за тях, а е живял според принципа, че тук във физическия 

свят всяко мнение, мисъл, чувство и усещане трябва да 

бъдат насочени към този свят – който си е казвал, че дру-

гото ще дойде при него, когато вече е настъпило времето 

– погледът на ясновидеца може да открие, че една такава 

душа,  когато минава през вратата на смъртта, ходи имен-

но в тъмнината.  

И понеже ходи в тъмнината, трябва да пропусне да 

приеме даровете, които Съществата на Висшите йерархии 

ѝ подават. И когато след това една такава душа влиза чрез 

раждането в един земен живот, на нея ѝ липсват силите, 

които могат да формират тялото и да изградят тази вън-

шна формация така пластично, че човекът да бъде дейст-

вително такъв, какъвто трябва да бъде съгласно неговата 

Карма.  

Ако, както току-що посочихме, човекът е проявил тъ-

пота към свръхсетивните светове в един минал живот, той 

трябва да влезе с недостатъци в този нов живот. Той не е 

формирал в своето тяло сили, които би трябвало да офор-

ми в следващият земен живот; определени вътрешни 

формации не се образуват.  

Така човекът остава в известно отношение под това, 

което би могъл и би трябвало да бъде в своя следващ зе-

мен живот. Той не би могъл да разбере толкова, колкото 

би могъл иначе да разбере: не може да прояви интерес 

към това, към което иначе би проявил интерес.  
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Всичко това може да се получи като кармично послед-

ствие на самоволно затъпяване спрямо духовните истини 

в един минал живот… А в следващия живот, който следва 

дотук описания живот в тъпота, Луцифер има особена 

власт над човека със своите сили и той осветлява сега по-

лето между смъртта и едно ново раждане. Такъв човек 

трябва да приеме сега даровете на Висшите Същества, ос-

ветени чрез силите на Луцифер.  

Чрез това всички тези дарове приемат едно особено 

оцветяване. Но чрез това, че този човек не е минал в тъм-

нината през духовния свят, но не е и осветявал там самос-

тоятелно съответното поле, той влиза в следващия земен 

живот така, че може действително да оформи това, което 

му е дадено в наследство, може да го оформи пластично, 

обаче всичко, което той оформя, има луциферическо оц-

ветяване.  

И когато разглеждаме един такъв човек в следващия 

негов земен живот, той често пъти е такъв, каквито са 

много хора, които срещаме особено в нашето настоящо 

време: човек има една само суха егоистична разсъдъчна 

способност с едно егоистично разбиране. Навсякъде, къ-

дето се явява, той има предвид само собствената си из-

года…  

Себелюбивите хора, които са умни, използват техния 

ум само в полза на тяхната егоистична изгода. Те нареж-

дат всичко така, че да бъде обслужван техният егоизъм. 

Умни са, обаче умни само в тяхната изгода – това са често 

пъти такива души, които преди това са минали по пътя, 

който току-що бе описан… 

Погледът на ясновидеца открива много често, когато 

се обръща към тези хора, които в настоящето се считат за 

умни, обаче във всичко, което предприемат, имат пред-

вид само собствената си изгода – погледът на ясновидеца 

открива за тези души като предхождащи събития това, 
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което бе описано: Първо един живот, който самоволно се 

е откъснал от всякакъв интерес към свръхсетивните све-

тове; след това един живот, в който не е бил никак спосо-

бен, защото не е имал необходимите вътрешни телесни 

органи, за да се интересува дори за нещо във физическия 

свят, което би могло да му бъде близко; после един след-

ващ земен живот, който служи само за егоистичният ум, 

на егоистичното мислене, на егоистичното остроумие.  

При широкото разпространение на егоистичния ум в 

нашето време е възможно да бъде проследен именно този 

път на човешката душа, защото ние се връщаме тук във 

времена, в които намираме много хора в тяхното минало 

въплъщение, които – поради недостатъчното оформле-

ние на техните вътрешни органи – са проявявали само 

един слаб интерес.  

А още по-назад стигаме до едно трето въплъщение от 

миналото, което за такива хора често пъти се намира в 4-

тата следатлантска културна епоха, когато повече, откол-

кото се вярва, на Земята е царувал един самороден атеи-

зъм, една самородна липса на интерес за свръхсетивните 

светове. Това ни показва напълно ясно какво трябва да 

дойде за една душа, която в нашето време отново се зат-

варя самоволно за свръхсетивните светове.  

Животът може да протече и по един друг начин в три 

редуващи се прераждания. Тук може да се констатира 

например следното: Наблюдаваме една душа, която да 

речем е предимно такава, че задоволява своите душевни 

потребности с определен фанатизъм, с определено тес-

ногръдство. Наблюдаваме една религиозно-егоистична 

душа. Днес има такива души.  

Те винаги са съществували в развитието на човечест-

вото на Земята – души, които са инстинктивно вярващи 

поради това, че от определен душевен егоизъм искат да 

очакват един вид възнаграждение или задоволяване за 
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физическия земен живот в другия свят. Това очакване мо-

же да бъде напълно егоистично и може да бъде свързано 

с едно фанатично тесногръдие по отношение на това, ко-

ето се предлага на хората от Духовната наука.  

Колко много хора виждаме днес, които се придържат 

наистина към един духовен свят, обаче отхвърлят фана-

тично и тесногръдо всичко, с което не са израснали и въз-

питани. Такива хора често пъти са склонни към удобство-

то, към нежеланието да направят някакво умствено уси-

лие, за да опознаят духовните светове.  

В тези души може да се корени един по-дълбок егои-

зъм, въпреки че са души, вярващи в другия свят.  

Всичко, което е свързано по този начин с вярата в дру-

гия свят, сочи отново по определен начин върху това, че 

човекът не намира пътя по един правилен начин между 

смъртта и едно ново раждане; че не може да приеме по 

един правилен начин даровете на Съществата от Висшите 

йерархии; че тези дарове идват при него така, че когато 

влиза отново в един следващ земен живот, той наистина 

може да работи върху своето тяло, може също да работи 

по определен начин върху устройството на неговата 

Карма, обаче оформя и изгражда всичко по един непра-

вилен начин, обработва така своето тяло, че от него става 

например един човек, който минава през живота намръ-

щен и недоволен и така е обхванат от това, че постоянно 

се счита за наказан от живота.  

Определено хипохондрично, болезнено меланхолич-

но същество, подготвено и определено чрез тялото – това 

може да произлезе от причините, които току-що бяха 

описани… А когато след това мине отново през вратата на 

смъртта и отиде в духовния свят, погледът на ясновидеца 

констатира, че тогава върху една такава душа може да има 

особено дълбоко влияние всичко ариманическо.  

И това ариманическо влияние предава на всички  
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сили, които човек събира между смъртта и едно ново раж-

дане, едно такова оцветяване, една такава форма, че чо-

век донася със себе си при следващото раждане на Земята 

тези сили така, че тогава, без да може да стори нещо за 

това, става чрез своята заложба по определен начин тес-

ногръд в своето мислене и чувстване, неспособен е да об-

гърне безпристрастно със своя поглед света.  

Много Духове, които имат определено тесногръдие, 

които не са способни да излязат с техните мисли вън от 

определени граници, които са като коне с капаци, които 

даже, когато полагат усилие, все пак остават по определен 

начин ограничени хора, дължат тази Карма на описаните 

отношения.  

За да направим още по-ясно това, което трябва да се 

разбере, нека разгледаме следния пример: Има един мно-

го вярващ в доброто човек, вероятно вярващ и в истин-

ността на това, което твърди. Той е писал върху религиоз-

ното възпитание на децата в първия излязъл през мина-

лата година календар на свободомислещите. Той развива 

там следната логика:  

„Децата не трябва да бъдат възпитавани религиозно, 

защото това е неестествено. Когато децата бъдат отстра-

нени да израснат без да им се дават религиозни понятия 

и идеи, без да бъдат инжектирани с религиозни чувства, 

тогава се вижда, че те не могат да стигнат от само себе си 

до това. От това може да се види, че е неестествено в чо-

вешката душа да се внасят насила такива понятия и идеи, 

тъй като те са втълпявани само отвън.“  

Напълно сигурно е, че онези, които днес се наричат 

свободомислещи, приемат с ентусиазъм една такава ми-

съл и я намират даже дълбока, обаче достатъчно е само да 

размислим върху следното: Всеобщо известно е, че едно 

човешко дете, което – преди да се е научило да говори – 

би било пренесено на един самотен остров и оставено да 

израсне там, без да е чувало човешки звук, не би говорило 
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никога. От това следва, че човекът не може да научи един 

език от само себе си, ако този език не му бъде донесен 

отвън. Този свободомислещ проповедник би трябвало съ-

що да забрани на своите последователи да учат децата да 

говорят, тъй като те не развиват говора от само себе си.  

Ние виждаме, че нещо, което изглежда много логично 

и което при известни обстоятелства се схваща като твърде 

дълбокомислено от една широка публика, не е нищо дру-

го освен едно логическо безсмислие, защото в момента, 

когато човек размисли малко повече, то се оказва като не-

що логически твърде неустойчиво.  

Тук имаме един човек, който наистина е като кон с ка-

паци. Такъв случай срещаме днес на всяка крачка в жи-

вота. Именно днес намираме много хора, които привидно 

развиват извънредно много техните душевни дейности, 

обаче в момента, когато трябва да излязат от определен 

кръг, който са си начертали, те просто не виждат какво се 

намира там.  

Когато проследим назад такива хора, ние намираме 

пред тях две предхождащи прераждания, оформени така, 

както вече споменахме. От това отново можем да разбе-

рем какво предстои в бъдещето на една човешка душа, ко-

ято днес (такъв е случаят с множеството души) се затваря 

от удобство и егоизъм в едно положително вероизповеда-

ние, защото е родена в него и защото по-късно не иска да 

направи никакво усилие да излезе от него, а се привързва 

фанатично към него…  

Такива хора са добри евангелисти или католици, как-

то биха били добри турци, ако поради стечение на Кар-

мата се бяха родили в исляма.  

Обаче днес е дошло онова време в развитието на чове-

чеството, когато душите остават по определен начин на-

зад и с недостатъци в следващите прераждания, ако не ис-

кат да си отворят очите за това, което днес може да дойде 

за човешките души от духовните светове.“ (137) 
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„Сред астралните Същества, взели участие в някои от 

сраженията на руско-японската война, е имало мъртви 

руснаци, които са действали против своя народ. Предиз-

викано е от това, че в последния период от руската исто-

рия много благородни идеалисти са починали в затво-

рите и в страх.  

Това са били хора с високи идеали, но не дотолкова 

развити, за да се научат да прощават. Те умрели със силно 

чувство за мъст спрямо тези, които станали причина за 

тяхната смърт. Това чувство трябвало да се прояви в пе-

риода на Камалока, доколкото само там се освобождават 

такива чувства.  

След своята смърт те, действайки на астрално ниво, 

изпълнили душите на японските войници с ненавист и 

мъст срещу народа, към които самите са принадлежали. 

Ако те биха се намирали вече в Девакан, те биха казали: 

„Аз прощавам на моите врагове!“ – Тъй като в Девакан те 

биха видели по излизащите срещу тях облаци от ненавист 

и мъст колко са ужасни и недостойни такива чувства. Така 

окултните изследвания ни показват как цели народи мо-

гат да се намират под влиянието на своите предци.“ (39) 

 

Рудолф Щайнер за връзката 
между живите и мъртвите 

 

„Когато бъде истински разбрано, че всички стари шаб-

лони водят до задънена улица, че за най-външния мате-

риален живот се нуждаем от разбиране на духа, който 

владее света, тогава ще бъде разбрана и Духовната наука, 

тогава няма да искаме да преминем по егоистичен начин 

в духовния свят през „единствения мост на смъртта“, а от 

смъртта ще извлечем живот. 
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Който сериозно се занимава с духовно изследване, 

може да говори за тези неща в такъв тесен кръг. Аз, който 

повече от 30 години пиша също и за Гьоте, не исках да 

пиша за Гьоте по външен филоложки, философски или 

някакъв друг научен начин, а от много дълго време чрез 

отношението си към Гьоте исках в книгите си да изразя 

това, което Гьоте иска да каже на човечеството в опреде-

лена област, която ми е близка. Не към мъртвия Гьоте ис-

ках да се обърна и да го изследвам, а чрез оставеното от 

Гьоте да намеря пътя към живия Гьоте. Към Гьоте, който 

говори в душите ни, когато знаем, че мъртвите са живи 

също като нас, че живеят в същия свят, в който живеем 

самите ние, само че ние се разхождаме в тела, а мъртвите 

сред нас се намират в духовното. 

Съществува ли истински взаимен живот с мъртвите в 

религиозните общества? Всъщност съществува егоис-

тична вяра в безсмъртието. Това не бива да се критикува, 

а да се оплодотвори животът на мъртвите, а това ще стане 

едва чрез духовната наука. 

Защото чрез Духовната наука хората ще намерят пътя 

към тези, с които са били кармично свързани и които са 

преминали отвъд в другия свят, и още са обвързани с хи-

ляди нишки със света. Защото в това, което се случва тук 

на Земята, действат не само импулсите на живите.  

Човекът не престава да работи за света, когато премине 

през портата на смъртта…  

След като човекът се е развивал през целия си живот, 

накрая преминава през портата на смъртта. Той остава 

свързан със земното битие, от него нишките се насочват 

надолу към земното битие.  

Не можем да чувстваме и да желаем, без в нашето чув-

стване и воля да действат онези мъртви, които са били 

кармично свързани с нас. Признаване на това, което про-

зира в един неизгубен за Земята живот, който иначе се 
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смята за потънал в нищото, се дава по жив начин от Ду-

ховната наука. На това почиват също и духовните за-

ложби на човека от Изток [сред Славянството] … Това, ко-

ето се подготвя на Изток като следващата култура, ще 

бъде призвано винаги, когато на Земята се случва нещо, 

да запитва: „Какво казват за това умрелите?“ – To трябва 

да бъде освободено от онези ужасни противоречия, от не-

съвместимостта, която се образува от присаждането на 

троцкизма и ленинизма върху покълващата духовност. 

Днес е много по-важно да знаем, че това е нещо, към 

което се приближаваме в земното развитие. Днес хората 

са умни, още като 20-годишни те са много умни! На 20 

години ги избират в парламентите, понеже днес всеки, 

още като 20-годишен, е на мнение, че е завършен човек. 

Че от 20 години нагоре до смъртта животът не ни е даден 

напразно, а постоянно се развиваме; че ни се разкрива 

нещо ново, а когато пристъпим отвъд портата на смъртта, 

мъдростта преминава нататък, животът преминава ната-

тък, а ние ставаме по-умни – това е нещо, с което хората 

трябва да се проникнат.  

В бъдеще ще се разбере, че най-мъдрите хора, които 

могат да бъдат попитани за нещо, което трябва да се случи 

на Земята, са мъртвите… Мъртвите ще станат съветници 

на живите на Земята.  

Днес това изглежда като фантастика, като полулудост. 

Но то ще стане реалност. Ще дойдат времена, в които хо-

рата, които са свързани на Земята, за да свършат нещо 

разумно, имащо значение за земното развитие, няма да се 

обръщат към живите, а към мъртвите…  

Но човек вече може да се проникне от мисълта, че в чо-

вечеството ще трябва да се появи живото съзнание, че ние 

сме заедно с мъртвите, че човекът няма да развива само 

егоистичен стремеж към безсмъртие, а жив стремеж, 

който да се изживее в дейността, в делата. 
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Нека осъзнаем, че не става дума само за тесногръди чо-

вешки душевни потребности, а че днес е въпрос за съдбата 

на земната култура сериозно да се свържем с грижата за 

Духовната наука. Да доведем това до съзнанието си не е 

високомерие или лудост – то може да стане в пълно сми-

рение и трябва да стане, понеже днес трябва да има хора, 

които наистина да прозрат сериозността на човешките 

стремежи на Земята.  

Задълбочите ли се в Духовната наука, ще откриете, че 

колкото и да е малка една такава човешка група, тя може 

да даде своя принос за това, което трябва да стане в чо-

вешкото развитие, ако Земята върви към своята цел!“ (38) 
 

„Когато човекът не умее да се владее достатъчно, чрез 

непосредствения контакт с така наречените мъртви 

много лесно може да се случи да се засилят неговите 

низши пориви.  

Когато само в общи линии влезем в контакт с духовния 

свят, когато придобием познания относно нашето собст-

вено безсмъртие и там имаме нещо общо с душевно-ду-

ховното, изобщо не може да става дума, че може да нав-

лезе нещо нечисто. Но когато имаме нещо общо с отдел-

ните конкретни мъртви, тогава винаги се получава връзка 

на отделния мъртъв – колкото и невероятно да звучи – с 

нашата кръвоносна и нервна система. Мъртвият навлиза 

в инстинктите, страстите и поривите, които се изживяват 

в нашата кръвоносна и нервна система, и това може да 

възбуди низши инстинкти.  

Общуването може да бъде опасно само за този, който 

не се е научил да се владее и не е пречистил своята при-

рода. Това трябва да се подчертае, защото то е причината 

Старият завет да забранява на хората да общуват с мърт-

вите, а не защото е грешно, когато общуването се извър-

шва по правилния начин. Естествено, ние трябва да изк-

лючим методите на модерния спиритизъм [медиуми, че-

нълинги, диктовки].  



 
176 

v 

Когато контактът се извършва духовно – не е грешно, 

но когато човек не го прави с чисти, одушевени мисли, 

много лесно се стига дотам, както казахме, да стане въз-

можно в човека да се възбудят низши страсти. Не мърт-

вите ги възбуждат, а елементът, в който мъртвите живеят. 

Помислете, че това, което тук чувстваме като животинско, 

е основният елемент, в който живеят мъртвите. Когато 

царството, в което живеят мъртвите, навлезе в нас, много 

лесно може да се преобърне. В нас може да стане низше 

това, което там всъщност е нещо висше. Много е важно 

това да се вземе под внимание… 

Но духовният свят може правилно да се охарактери-

зира именно когато се говори за това общуване. Защото 

от изживяваното там се вижда, че духовният свят е съвсем 

различен от физическия. 

Искам да ви кажа нещо, което може би изглежда без 

значение за човека, който още не е изработил своето яс-

новидство, но за нас е важно да го разберем, понеже се от-

нася до неща, близки до живота…  

Колкото и странно, колкото и гротесково да звучи, на-

чинът на общуване, с който сме свикнали тук, във физи-

ческия свят, трябва изцяло да се преобърне, когато оттук 

влезем в контакт с мъртвия.  

Когато тук говорим с даден човек от физическо тяло 

към физическо тяло, говорим ние. Когато говорим, знаем, 

че говорим ние, че думите произлизат от нас. Когато дру-

гият ни отговаря, знаем, че думите идват от него. Това от-

ношение напълно се преобръща, когато общуваме с даден 

мъртъв – може да се каже, че „говорим“, защото може да 

бъде говорене. Нещата се преобръщат така, че когато за-

питваме някой мъртъв или му казваме нещо, това, което 

ние казваме, го възприемаме като идващо от него – така 

се възприема. Следователно той инспирира в нашата 

душа това, което питаме или му казваме.  
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А когато той отговаря или ни казва нещо друго, то идва 

от нашата собствена душа.  

За човека тук, във физическия свят, този факт е съвсем 

необикновен. Той е свикнал това, което казва, да идва от 

неговото същество. За общуването с мъртвите човек 

трябва да свикне да чува от тях това, което сам казва, а в 

собствената си душа да възприема техния отговор. 

Когато нещата се разказват така абстрактно, естест-

вено са лесни за схващане, но да се свикне действително 

да се общува по напълно различен начин, отколкото чо-

век е свикнал тук, на физическото поле, е особено трудно. 

И наистина, колкото и невероятно да звучи, това напълно 

необичайно за човека обръщане е причината да не възп-

риемаме мъртвите, които винаги се намират около нас.  

Ние мислим, че всичко, което се надига от душата ни, 

идва от нас. Съвсем чуждо ни е да се опитаме внимателно 

да забележим дали ни инспирира нещо от духовното ни 

обкръжение, за което обаче бихме могли да кажем, че 

идва от самите нас… 

Ако от този пример извлечете само едно – а именно, че 

нещата са точно обратни в духовния свят и човек трябва 

да се настрои да ги приема за напълно различни, вие сте 

си спечелили важно разбиране, от което човек непрекъс-

нато ще се нуждае, ако иска да проникне в духовния свят 

– разбиране, което е извънредно трудно да се приложи 

конкретно.  

За да се разбере добре физическият свят, който всъщ-

ност навсякъде е проникнат от духовността, е необходимо 

например също и тук да си имаме понятие за едно пълно 

обръщане. И понеже днешната наука и обикновеното съз-

нание изобщо нямат такова разбиране, и физическият 

свят не се разбира духовно… 

Това, което обясних сега, става непрекъснато. Всички 

вие, както си седите тук, непрекъснато общувате с мърт-

вите, само че в обикновения живот хората не го знаят,  
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понеже се извършва в подсъзнанието. Ясновиждащото 

съзнание не измисля нещо ново, а само издига нагоре в 

съзнанието това, което е налице в духовния свят. Всички 

вие непрекъснато общувате с мъртвите. 

Сега нека се запознаем как става в детайли обикнове-

ното общуване с мъртвите. Когато е починал ваш близък, 

можете да попитате: „Как да се доближа до умрелия така, 

че той да ме възприеме в себе си? Как мъртвият отново 

може да ми стане близък, че да мога да живея в него?“ 

Можете да поставите този въпрос, но да се отговори 

правилно не е възможно, ако се употребяват обикнове-

ните понятия, усвоени във физическия свят. Тук, на фи-

зическото поле, имаме обикновеното си съзнание само от 

събуждането до заспиването. Но за цялостния човек тази 

част от съзнанието, която остава смътна, потисната в 

обикновения живот между заспиването и събуждането, е 

точно толкова важна, както тази между събуждането и 

заспиването. Човекът всъщност не е несъзнателен в ис-

тинския смисъл на думата, когато спи, а само съзнанието 

е така притъпено, че обикновено той не го осъзнава.  

Когато се разглеждат отношенията на човека с духов-

ния свят, трябва да се вземе целият човек – будният и спя-

щият. 

Представете си собствената си биография. Вие разг-

леждате изминалия си живот винаги със съответните пре-

късвания. Описвате само това, което се случва от събуж-

дането до заспиването, след което животът се прекъсва: 

събуждане – заспиване, събуждане – заспиване.  

Но докато спите, вие също сте тук, и когато се разг-

лежда целият човек, трябва да се вземат под внимание и 

будното, и спящото състояние. А когато се разглежда об-

щуването на човека с духовния свят, наистина трябва да 

се има предвид нещо трето. Защото освен будност и сън 

има нещо трето, което е по-важно за общуването с духов-

ния свят от будуването и спането, а именно моментите на 
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събуждането и заспиването.  

Събуждането и заспиването винаги траят само един 

миг и човек веднага преминава в друго състояние. Но ко-

гато се научи да наблюдава моментите на събуждането и 

заспиването, тогава точно от тези моменти се правят най-

добрите изводи за духовния свят. Знаете, че на село – сега 

тези неща постепенно и за селото се променят – когато 

ние, старите хора, бяхме млади, хората казваха: „Когато 

човек се събуди, не бива веднага да поглежда към освете-

ния прозорец, а да остане за малко на тъмно.“ 

Хората на село знаеха за общуването с духовния свят. 

Те още познаваха този момент на събуждането и не ис-

каха да го пропуснат, не искаха веднага да срещнат сил-

ната дневна светлина, а да останат концентрирани, за да 

задържат нещо от това, което така колосално преминава 

през човешката душа в мига на събуждането.  

Нас ни затруднява фактът, че веднага се потапяме в 

ежедневния живот. В града почти не е възможно да се 

направи нещо. Когато се събуждаме в града, ни пречи не 

само дневният живот, но също и шумът от улицата, звън-

тенето на трамвая и подобни.  

Целият културен живот се стреми да отнеме общува-

нето на човека с духовния свят. С това не казвам нищо 

срещу външния материален културен живот, но фактите 

трябва да се вземат под внимание. 

При заспиването е така, че в момента на заспиване ду-

ховният свят преминава по колосален начин покрай нас, 

но ние веднага заспиваме, изгубваме съзнанието за пре-

минаващото през душата ни.  

В определени случаи обаче могат да настъпят изклю-

чения. Но точно моментите на събуждане и заспиване са 

най-важни за общуването с така наречените мъртви, 

както и с духовните Същества от висшите светове… 

Когато заспиваме или когато се събуждаме, заставаме 
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срещу някой умрял човек – както казахме, ние непрекъс-

нато го правим, само че обикновено подсъзнателно. За 

физическото заспиването и събуждането са два различни 

момента. За духовното съзнание единият момент е само 

малко по-отдалечен от другия, от непосредствено стана-

лия. Моля да го имате предвид при това, което ще обясня 

сега, иначе може би няма да го разберете. 

Събуждането и заспиването са особено важни при об-

щуването с мъртвите. Няма моменти на събуждане и зас-

пиване в човешкия живот, без човекът да влезе във 

връзка с мъртвите. Но по отношение на общуването с 

мъртвите моментът на заспиването е особено подходящ, 

за да се обърнем към тях. Когато искаме да запитаме 

мъртвия за нещо и запазим въпроса или съобщението в 

душата си, докато настъпи моментът на заспиването ни, 

това е най-подходящият момент – тогава най-добре мо-

жем да зададем нашите въпроси на мъртвия, тогава е най-

лесно. И иначе е възможно, но тогава е най-лесно. 

Когато прочитаме нещо на мъртвите, ние също стигаме 

до тях, но аз имам предвид, че по отношение на това, ко-

ето отправяме към мъртвия, непосредственото общуване 

е най-лесно, когато в момента на заспиването кажем това, 

което искаме да им кажем. А за това, което мъртвият има 

да сподели с нас, най-подходящ е моментът на събужда-

нето.  

Няма човек, който да не донася многобройни известия 

от мъртвите в момента на събуждането си, но той не го 

знае. Подсъзнателно непрекъснато говорим в душата си с 

мъртвите. При заспиване им задаваме въпроси. Ние им 

казваме това, което имаме да им кажем в дълбините на 

душата си. При събуждане мъртвите говорят с нас. Тогава 

те ни отговарят.  

Но трябва да имаме предвид, че това са само две раз-

лични точки и че следващото едно след друго във висш 
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смисъл всъщност е едновременно, както на физическия 

план две места съществуват едновременно… 

Човек може да си постави въпроса: „Какво благоприят-

ства нашето общуване с мъртвите?“ – Мои скъпи прия-

тели, изхождайки от същите основания, от които човек 

най-често говори с живите, той не може добре да общува 

с мъртвите. Тогава те не чуват, не възприемат. 

Следователно, ако искаме да говорим с мъртвите, из-

хождайки от същата нагласа, както при срещите ни на 

кафе с приятели, не бихме могли да го направим. Това, 

което прави възможно да поставяме въпроси на мърт-

вите, да споделим нещо с тях, е свързването на емоцио-

налния живот с представите.  

Представете си, че някой е преминал през портата на 

смъртта и вие искате вашето подсъзнание да сподели 

нещо с мъртвия вечерта. Не е нужно да го споделяте в съз-

нанието си. Можете да го подготвяте през целия ден. Ко-

гато го подготвите в 12 часа на обяд и вечерта в 22 часа си 

легнете да спите, при заспиването то ще стигне до мърт-

вия. Но въпросът трябва да се зададе по определен начин: 

не само мисловно, а да се отправи към мъртвия с участи-

ето на чувствата и волята.  

Вие трябва да го насочите, като проявите сърдечен ду-

шевен интерес към мъртвия. Трябва да си спомните кога 

тук сте се обръщали с любов към мъртвия и да се обърнете 

към него с такова любвеобилно настроение. Не абстрак-

тно, а с участие, с топлина трябва да се обърнете към мър-

твия. Тогава това може да продължи в душата така, че ве-

черта при заспиването, без да знаете, да се превърне във 

въпрос към мъртвия. Или се опитайте да си припомните 

какво е било от особен интерес за него.  

Представете си как сте живели тук с него. Спомнете си 

конкретни моменти, когато сте живели с него, и се запи-

тайте: „Какво е това, което особено ме интересуваше у 
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мъртвия? Какво ме заплени? Къде имах такова впечатле-

ние, какво казах тогава? Приятно ми беше, че той го каза, 

той ме поощри, беше ми скъп, аз дълбоко се интересувах 

от това, което той каза.“ 

Когато си припомняте такива моменти, в които сте 

били свързани с мъртвия, проявили сте силен интерес 

към него – и когато го направите така, като че ли искате 

да говорите с мъртвия, като че ли искате да му кажете 

нещо – когато развиете чувствата си по този начин и от 

интереса, който сте си припомнили, съставите въпроса – 

той остава в душата ви и вечерта при заспиването въпро-

сът или това, което искате да споделите, стига до мъртвия.  

Тук обикновеното съзнание по правило не може да 

знае много за тези неща, понеже човек веднага заспива, 

но в сънищата наистина много често остава това, което е 

стигнало отвъд.  

Макар и да не съответстват по съдържание, повечето 

сънища, в които сънуваме мъртвия, ги тълкуваме пог-

решно. Ние ги тълкуваме като послания от мъртвите, а те 

не са нищо друго освен отзвучаване на въпросите или съ-

общенията, които сме отправили към тях. Не би следвало 

да вярваме, че мъртвите ни казват нещо, когато ги съну-

ваме, а в сънищата трябва да виждаме нещо, което произ-

лиза от нашата собствена душа и достига до мъртвите. Съ-

нят е отзвук от това.  

Ако бяхме толкова развити, че да можем да възприе-

маме нашите въпроси или съобщения към мъртвите в мо-

мента на заспиването, щеше да ни изглежда като че ли 

мъртвият ни говори. Оттам също и отзвукът в съня ни из-

глежда като послание от него, но то произлиза от нас. 

Това се разбира само когато се разбере ясновидското от-

ношение към мъртвия. Точно когато изглежда, че мърт-

вият ни говори, всъщност е това, което ние му казваме…  

В момента на събуждането мъртвият особено лесно 
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стига до нас. Тогава до всеки човек идват много неща от 

страна на мъртвите. 

Изобщо много от предприеманото от нас в живота, ко-

ето всъщност е инспирирано от мъртвите или от Същест-

вата от висшите йерархии, го приписваме на себе си като 

произхождащо от нашата собствена душа. Това, което 

мъртвите казват, идва като от собствената ни душа.  

Дневният живот започва, моментът на събуждането от-

минава и ние рядко сме склонни да наблюдаваме съкро-

вените неща, които се надигат от душата ни. А когато ги 

наблюдаваме, сме достатъчно суетни да си припишем 

всичко, което изплува от нея. 

Но във всички тези неща – много повече, отколкото 

произлиза от нашата душа – живее това, което имат да ни 

кажат нашите заминали отвъд мъртви. Защото казваното 

ни от мъртвите изглежда сякаш се издига от собствената 

ни душа. Ако хората изобщо знаеха какво наистина пред-

ставлява животът, от това знание би се развило едно из-

пълнено с благоговение чувство към духовния свят, в 

който ние и нашите починали непрекъснато се намираме. 

И за повечето от нещата, които вършим, щяхме да знаем, 

че в нас всъщност действат мъртвите.  

Това не бива да се развива като външно теоретично 

знание в духовната наука, а като нещо, което все повече 

ще прониква като вътрешен живот в душата. Трябва да се 

постигне знанието, че духовният свят се намира около 

нас, също както се намира въздухът, който дишаме, и че 

мъртвите също се намират около нас, само че не сме спо-

собни да ги възприемаме.  

Тези мъртви говорят на нашата вътрешна душевност, 

но ние не разбираме душевността си. Ако правилно я раз-

бирахме, точно чрез възприемането на вътрешния ни жи-

вот щяхме да се чувстваме свързани с душите, които са 

така наречените мъртви. 
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Но има голяма разлика между мъртвите, според това 

дали дадена душа е минала през портата на смъртта срав-

нително рано или на по-късна възраст. Дали са починали 

деца, които са ни обичали, или са ни напуснали възрастни 

хора, е съвсем различно. Когато според опита си с духов-

ния свят човек иска да охарактеризира тази разлика, той 

би могъл да го направи по следния начин. Когато починат 

малки деца, тайната на съвместното съществуване с почи-

налите деца може да се разкрие така, че да се каже: Разг-

ледано духовно, човек всъщност не изгубва тези деца. Те 

остават духовно тук. Деца, които умират в ранна възраст, 

духовно са наистина непосредствено тук.  

Веднага ще разгледаме нещата още по-точно. Искам да 

представя пред душите ви като съдържание за медита-

ция, която може да се премисля по-нататък, че почина-

лите деца не са изгубени за нас – ние не ги губим, духовно 

те остават винаги тук.  

При умрелите възрастни хора може да се каже обрат-

ното: Може да се каже, че те не ни изгубват. Ние не изгуб-

ваме децата, а възрастните хора не изгубват нас. Когато 

починат, възрастните хора имат силна притегателна сила 

към духовния свят, но чрез това имат и силата да действат 

вътре във физическия свят така, че да се доближат лесно 

до нас. Те се отдалечават от физическия свят много по-

вече от децата, които остават при нас, но имат по-силни 

възприемателни способности от хората, починали млади. 

Те не ни изгубват.  

Когато човек се запознае с различни души в духовния 

свят, умрели млади или възрастни, разбира, че възраст-

ните умрели живеят чрез това, че имат сила по-лесно да 

проникват в земните души. Те не изгубват земните души, 

а ние не изгубваме децата, които остават повече или по-

малко в сферата на земните хора… 

Когато починат близки хора, изпитваме тъга и болка. 
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Точно когато ни напуснат добри приятели от обществото, 

често съм казвал, че антропософски ориентираната ду-

ховна наука няма задачата да утешава хората като им от-

неме болката. Болката е на място, човекът трябва да стане 

силен, за да я носи – не би трябвало да се остави да му я 

премахнат.  

Относно болката не се прави разлика дали тя се из-

питва заради заминаването на младия починал или за 

възрастния човек. Погледнато духовно обаче има голяма 

разлика. Може да се каже, че човек, живеещ тук на Зе-

мята, загубил деца (негови собствени или такива, които е 

обичал) изпитва съчувстваща болка. Децата всъщност ос-

тават при нас и чрез това, че сме били свързани с тях, те 

остават толкова близо до нас, че пренасят своята болка 

върху душите ни и ние чувстваме тяхната болка, понеже 

те биха се радвали да са още тук. 

С това, че носим болката им заедно с тях, тя им става 

по-лека. Всъщност детето чувства в нас. Добре е, когато то 

може да чувства с нас. Чрез това болката му се облекчава. 

Противно на това, болката, която изпитваме, когато по-

чинат възрастни хора – било родители или приятели – 

можем да наречем егоистична болка. Възрастният почи-

нал не ни изгубва – той няма и чувството, което има мла-

дият починал. Той ни запазва, не ни изгубва.  

Тук в тялото си имаме чувството, че сме го загубили – 

оттам и болката засяга само нас. Тя е егоистична болка. 

Ние не чувстваме неговите чувства, както при децата, а 

чувстваме болка за самите себе си. 

Тези два вида болка наистина съвсем точно могат да се 

различават – егоистична болка за възрастните хора и съ-

чувстваща болка за младите хора. Детето продължава да 

живее в нас и ние всъщност чувстваме това, което чувства 

детето. Истински тъжни в собствената си душа сме само 

за възрастните починали. Това не е без значение. 
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Точно в такъв случай можем правилно да видим, че 

знанието за духовния свят има голямо значение. Защото 

в известен смисъл според това може да се устрои службата 

за мъртвите. Относно починалото дете няма да е напълно 

подходящо съвсем индивидуалното в службата за мърт-

вите, а понеже детето и без това продължава да живее в 

нас и остава в нас, добре е, ако поменът се оживи по такъв 

начин, че да се даде нещо всеобщо на живеещото заедно 

с нас дете.  

Оттам например при помена за деца трябва да се пред-

почете церемонията при погребението пред речта за по-

чиналия. Бих желал да кажа, че двете вероизповедания – 

католическото и протестантското – си разделят най-доб-

рото. Католицизмът няма същинската реч за починалия, 

а погребална служба, един ритуал. Това е нещо общо, ед-

накво за всички. Което е общо за всички, е особено добро 

за децата, ако изобщо можем да уредим помена така, че 

да бъде еднакъв за всички. 

За възрастния починал индивидуалното е по-важно. 

При него най-добрата траурна церемония е тогава, когато 

разгледаме неговия живот. Протестантската погребална 

реч, отнасяща се до живота на умрелия, ще има голямо 

значение за починалия.  

Там католическият ритуал ще има по-малко значение. 

Но и иначе при помена за умрелите за детето е най-добре 

човек да изпадне в настроение, в което се чувства свързан 

с детето, и да се опита да отправи към детето мисли, които 

ще го достигнат при заспиването. Тези мисли могат да бъ-

дат повече общи – например неща, които повече или по-

малко могат да се отправят към всички умрели. При въз-

растните е необходимо да отправим спомените си към 

конкретния човек и индивидуално да се обърнем към 

него, като си припомним какво сме преживели заедно. За 

да влезем в правилно общуване именно с възрастния  
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човек е от голямо значение да си припомним неговото съ-

щество, да оживим в себе си образа му. 

Следователно човек не само да си спомни какво му е 

казвал и това, за което е изпитал особено чувство, а какъв 

е бил самият той като индивидуалност, каква ценност е 

имал за света. Ако това се оживи в душата, ще направи 

възможно да се влезе в контакт с даден възрастен почи-

нал и да се направи правилният помен… 

Помислете колко е важно това за съвремието, когато 

толкова много хора умират в млада възраст. Можем да си 

кажем: „До голяма степен те всъщност постоянно са тук, 

те не са изгубени за света.“ – Това съм разглеждал тук и 

от други гледни точки, но в духовното нещата трябва да 

се разглеждат от различни гледни точки.  

И стигне ли се до там – да имаме съзнание за духовния 

свят – тогава от тази безкрайна тъга на съвремието може 

да се развие нещо в духовно отношение, понеже мъртвите 

се намират тук и – доколкото те са млади хора – чрез това 

общение с мъртвите може да се породи оживен духовен 

живот. Това ще се породи, когато материализмът вече 

няма да може да разгръща своята сила така силно, че Ари-

ман да простира пипалата си и да побеждава всички чо-

вешки сили. 

Това, което ви казах днес, е от такова естество, че някой 

тук, на физическия план, би могъл да си каже: „Това ми е 

твърде далечно, бих предпочел да имам нещо, което да 

мога да правя сутрин и вечер, за да вляза в правилна 

връзка с духовния свят.“ – Но така не се мисли съвсем 

правилно. По отношение на духовния свят трябва изобщо 

да се изграждат мисли за него. И ако за някого изглежда, 

че мъртвите стоят далеч, а по-близък му е неговият собс-

твен живот, той трябва да знае, че когато оставяме пред 

душата ни да преминават точно такива мисли, с каквито 

се запознахме днес, когато премисляме нещо, което  
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привидно изглежда да е чуждо на непосредствения вън-

шен живот, това издига душите ни, дава духовна сила и 

духовна храна на нашите души.  

Защото не изглеждащото близко на някого го довежда 

в духовния свят, а това, което произлиза от духовния свят. 

Затова не се страхувайте винаги да обсъждате такива 

мисли, да оставяте тези мисли често да оживяват в душата 

ви. Защото няма по-важно за живота (дори и за матери-

алния живот) от решителното убеждение за връзката с ду-

ховното. Ако хората на новото време не бяха изгу-

били до такава степен връзката си с духовното, 

нямаше да дойдат тези тежки времена. Тази дъл-

бока връзка днес разбират само малцина, но в бъдеще тя 

ще трябва да бъде разбрана.  

Днес се вярва, че когато човекът премине през портата 

на смъртта, се преустановява неговата дейност по отно-

шение на физическия свят. Не, тя не престава. Между 

мъртвите и живите съществува оживено общуване. И ние 

можем да кажем: Тези, които са преминали през портата 

на смъртта, не са престанали да бъдат тук – само нашите 

очи са престанали да ги виждат, но те са тук. Мислите, 

чувствата и волевите ни импулси се намират във връзка с 

тях. Защото именно за мъртвите важи словото на Еванге-

лието: „Не ги търсете във външните знаци, Царството Бо-

жие е сред вас.“ 

Не бива да търсим мъртвите чрез някакви външни 

неща, а трябва да осъзнаем, че те са непрекъснато тук.  

Целият исторически, социален и етичен живот 

включва взаимодействията между живите и мъртвите и 

човекът може да изпита особено укрепване на цялото си 

същество, ако все повече се прониква не само от съзнани-

ето, идващо от сигурната му позиция тук, във физическия 

свят, а и от съзнанието, че може да каже в правилния вът-

решен смисъл нещо, засягащо близките му починали: 
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„Мъртвите са сред нас!“ – Това принадлежи към правил-

ното познание за духовния свят.“ (38) 
 

„Често сме засягали въпроса, който трябва да интере-

сува всички: Откъде идва това, че все още сравнително 

малко хора в настоящето намират достъп до духовното 

познание за световния ред? На този въпрос може да се от-

говори от най-различни гледни точки. Днес искаме да 

споменем една гледна точка, която може да ни изясни ня-

кои мисли, чието възприемане може да бъде много важно 

тъкмо в настоящата епоха. 

Когато разглеждаме отношението на човека към ду-

ховния свят, естествено ни интересуват различни неща. 

Нещо, което особено ни интересува, е отношението, в ко-

ето може да се намира човекът спрямо онези човешки 

души, с които е кармично свързан – които са преминали 

през портата на смъртта и вече пребивават в духовното 

царство.  

Отношението към мъртвите винаги ще бъде голяма 

част от интереса на човека към духовния свят… 

Нерядко съм споменавал, че когато човекът застане 

пред духовния свят, много често се случва изцяло да 

трябва да се сбогува с представите, които си е изградил за 

физическото битие. Той трябва изцяло да се сбогува с тях, 

защото нещата и процесите в духовния свят често трябва 

да се обхванат с противоположни понятия, различни от 

нещата във физическия свят. Но не бива да се вярва, че 

може да се стигне до познание за духовния свят, когато 

човек си представи, че просто обръща физическия свят с 

главата надолу – че е нужно само да обърне всичко нао-

паки. Това не е така. Всяко нещо трябва да се разглежда 

поотделно, да се изследва само за себе си. 

Но именно когато става дума за отношението на човека 

към мъртвите, е необходимо – поне най-напред за съзер-

цанието – да усвоим понятия, противоположни на обик-

новените физически понятия…  
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Ще разкажа нещата, които съществуват за всички вас. 

Ще говоря за отношенията към така наречените мъртви, 

в които вие самите се намирате. Само че се намирате в тях 

несъзнателно. Духовната наука иска да издигне нещата 

нагоре в съзнанието. 

Представете си, че пред някого, пред когото се разк-

рива духовният свят, застане някой умрял човек. Тогава 

се вижда, че когато, говорейки, се обърнем към мъртвия, 

естествено не го правим с физически думи, а в мислите си. 

Когато мисловно се обръщаме към мъртвите, когато отно-

шението към мъртвия е реално, действително се появява 

чувството, че въпросът или това, което човек споделя, из-

лиза от мъртвия.  

От физическия живот сме свикнали, че когато запит-

ваме някого или казваме нещо на някого, чуваме се сами 

да говорим, отпращаме думи към него. Точно обратното 

е, когато пристъпим към мъртвия. Когато искаме да му 

кажем нещо и той действително се намира пред нас, 

имаме чувството, че сме напълно спокойни. Защото ко-

гато това, което искаме да му кажем или да споделим с 

него, наистина стигне до него, ни се струва, че възприе-

маме как думите, тоест мислите идват от него към нас. 

Той ги отправя към нас. А това, което ни казва, се издига 

от глъбините на нашата собствена душа като отговор или 

споделяне. Отношението, което описвам, е напълно об-

ратно на отношението, в което се намираме спрямо някой 

човек на физическия план.  

Тук имаме нещо, на което в обикновения живот не об-

ръщаме внимание, защото е съвсем различно от това, с 

което сме свикнали. Ако не ни е необикновено трудно да 

привикнем към необичайното, много повече хора щяха да 

могат да разкажат за срещите си с мъртвите. 

Да вземем един специален случай. Винаги се намирате 

в отношения с някой кармично свързан с вас мъртъв  
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човек. Ако искате да изградите това отношение особено 

интимно, особено реално, ще направите добре най-нап-

ред да вземете под внимание едно правило, а именно, че 

абстрактните мисли, абстрактните представи имат най-

малко значение за духовния свят.  

Всичко, което остава в абстрактното, не достига отвъд 

до духовния свят. Следователно, когато мислите за мърт-

вия само абстрактно, ако – можем да кажем – обичате 

мъртвия само абстрактно, отвъд не преминава нищо осо-

бено. Противно на това, когато свържете отношението си 

с нещо конкретно, то преминава отвъд.  

Имам предвид следното: Спомняте си например конк-

ретна ситуация, в която сте били с мъртвия, когато е бил 

още жив. Представяте си съвсем точно и конкретно как е 

стоял срещу вас, как сте се разхождали с него. Предста-

вяте си го в съвсем конкретна ситуация, обрисувате пред 

себе си как е било, какво е казал той, какво сте му отвър-

нали, представяте си тембъра на гласа му и се опитвате – 

което е най-трудното – отново да оживите в душата си 

чувствата, които сте изпитвали към него.  

Представяте си конкретната действителна ситуация, 

преживяна с него. След това, опирайки се на това, се опи-

тайте да кажете нещо на мъртвия, което бихте му казали, 

ако беше жив, да го попитате нещо, което искате. Напра-

вете това съвсем конкретно, като че ли той е пред вас. Това 

преминава отвъд.  

В този момент, в който имате чувството: „Сега ще спо-

деля нещо с мъртвия“ или „Сега ще го попитам още 

нещо“, връзката няма да се осъществи непосредствено. 

В това отношение човек трябва да се съобразява с вре-

мето. Времето наистина е нещо, което в духовния живот 

има съвсем друго значение, отколкото във физическия 

живот… Поне за този, който не е съзнателно Посветен и 

няма съзнателна връзка с духовния свят, нещата стоят 



 
192 

v 

така, че за осъществяване на връзката с мъртвия е особено 

важен моментът на заспиването. Моментът на премина-

ване от будност към сън е същевременно и този, в който 

това, което през деня сте отправили към мъртвия, както 

го описах, най-често наистина достига до него.  

Пътят, който при заспиването води самите вас отвъд в 

духовния свят, отвежда в царството на мъртвите и това, 

което сте отправили към мъртвия. Затова трябва да вни-

мавате при тълкуването на сънищата.  

Много често сънищата са само спомени от живота през 

деня, но не е задължително да са само такива – те наис-

тина могат да бъдат отражения на реалности. И особено 

сънища, в които се сънуват мъртвите – не винаги, но 

често, – действително произлизат от такива срещи с ис-

тинските умрели.  

Но хората обикновено вярват, че казаното от мъртвия 

в съня е непосредствена действителност. Не е обаче така. 

Това, което искате да споделите с мъртвия при заспива-

нето, той го възприема, а това, което се появява в съня, 

показва как го е възприел. Следователно именно когато 

мъртвият ви казва нещо в съня, то е онова, което трябва 

да ви покаже, че вие искате да му кажете нещо…  

Вместо да вярвате, че в съня ви се е явил мъртвият и ви 

е казал нещо, по-скоро можете да си кажете: „Аз сънувах 

мъртвия, следователно това, което имам да му казвам, 

действително е достигнало до него. С това, че го сънувам, 

той ми показва, че до него е достигнало това, което исках 

да му кажа.“ 

За да дойде отговор на казаното на мъртвия, от особено 

значение е моментът на събуждането. В момента на съ-

буждането от духовните светове до нас достига това, което 

мъртвият иска да каже на нас, живите. И тогава то идва от 

дълбините на собствената душа. Това е свойственото за 

хората – че не обръщат особено внимание на идващото от 
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дълбините на собствената им душа. В наше време хората 

изобщо не обръщат внимание на това, което идва от 

глъбините на душата. На хората им се иска да приемат 

само това, което произхожда от външния свят. Те предпо-

читат да се заблуждават по отношение на издигащото се 

от глъбините на душата. Но когато някой действително 

осъзнае, че от глъбините на душата нагоре се издига една 

мисъл, една идея, той я смята за свое собствено вдъхнове-

ние. Това задоволява суетността в по-голяма степен.  

Всички неща, които изплуват по този начин, ги смя-

таме за свое хрумване. Те биха могли да са такива, но най-

често не е така. Нещата, които изплуват от душата ни като 

вдъхновение, най-често са отговорът, който ни дават мър-

твите. Защото мъртвите наистина живеят с нас.  

Това, което привидно произхожда от нас, всъщност е 

казаното от мъртвите. Само че е важно да изтълкуваме из-

живяното по правилния начин.  

Често съм споменавал това, което може да се каже в 

частност за общуването с мъртвите. Това е да им се четат 

нещата, свързани с Духа. Колкото по-живо, по-изпълнено 

с чувства, по-картинно се живее в тези неща, толкова по-

значително ще се изгражда общуването с мъртвите. 

Не е без значение да се изясни точно това отношение, 

понеже нашето време изисква да се доближим до исти-

ните, отнасящи се за нещата, които разясних. 

Ние живеем в епоха, в която от дълго време човешкият 

организъм всъщност се намира в упадък. Всички сме 

много по-духовни, много по-мъдри, отколкото може да се 

прояви поради упадъка на тялото ни. Гръцките тела са 

могли да отразяват по-добре какво представлява човекът 

духовно. 

Всъщност още от средата на атлантската епоха човекът 

се намира в упадък по отношение на тялото си и в нашата 

епоха ще се засилва особено това, че тялото вече няма да 



 
194 

v 

може да отразява какво представлява човекът според 

Духа. Така сега често се случва, че когато умрем – нека да 

го нарека така – още не сме приключили с развитието си. 

Само ако човек би могъл правилно да разбере това!  

Ние се развиваме през целия си живот, но това разви-

тие можем да осъзнаем само в частта, която се отразява от 

тялото. Когато умрем, вече сме станали толкова мъдри 

като хора – само че нашето намиращо се в упадък тяло не 

е способно да ни даде възможност да осъзнаем тези неща, 

– че можем да направим още много важни услуги на Зе-

мята, не само на духовната област, но чрез нашите позна-

ния можем да направим големи услуги на Земята, ако мо-

жехме да ги осъществим.  

Тези услуги бихме могли да направим, ако хората, 

както споменах, изградят отношения с мъртвите. Мърт-

вите искат да продължават да действат във физическия 

живот, но могат да го направят само по околния път чрез 

човешките души, когато човешките души им предоставят 

себе си по съответния начин… 

В древна Гърция хората са вярвали, че когато остареят, 

ще станат по-мъдри, отколкото са били в младостта си. 

По-възрастният човек знае повече за държавната и град-

ската уредба от младия човек. Тази вяра не съществува 

вече, понеже идеалът на повечето хора днес е да се из-

мести колкото се може по-рано възрастта, когато човек 

може да бъде избран в парламента… 

Всъщност животът изисква от нас да вярваме на разви-

тието през целия живот. Представете си как чрез морални 

импулси биха се изменили социалните отношения, ако 

отново се знае, че целият живот е непрекъснато развитие 

на човека. Представете си как биха се държали младите 

по отношение на старите, ако това дълбоко се вкорени в 

човешките души! Представете си колко различно съзна-

ние би съществувало, ако човек постоянно си казва: „Сега 
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съм млад хлапак на 30, 35 години, но един ден ще стана 

по-възрастен, а възрастта за мен означава надежда, очак-

ване, че когато стана по-възрастен, ще се появи нещо, ко-

ето не може да се прояви, докато съм млад.“ 

Представете си с каква жизнерадост и жизнена сила ще 

живее човекът, когато през целия си живот чак до 

смъртта има такова съзнание и дори накрая си каже: „Да, 

аз не мога да стигна толкова далеч, че да отразя в съзна-

нието си всичко, което ми предлага животът, но ще пре-

неса нещо отвъд смъртта.“ – Тогава ще дойдат хората, ко-

ито вярват в мъртвите и ги признават за свои сътрудници. 

Помислете само колко луд ще изглежда човек, ако сега 

каже това, което обаче трябва да стане практически прин-

цип днес.  

Съвсем сериозно искам да кажа: Нашите парламенти 

по цялата Земя наистина биха създали нещо по-умно от 

създаваното днес, ако с тях работят мъртвите, ако днес чо-

век се запита какво правят не само младите хора на 30, 35 

години, а какво казва например Гьоте или какво казват 

други умрели, които са на 100 и повече години. Това е 

нещо, което в бъдеще трябва да стане непосредствена 

практическа действителност. 

Днес има известни тайни общества, които се занимават 

с всякакви древни символи. Те биха направили по-добре, 

ако се опитат да разберат своето време и изградят места, 

където да се изследват съветите на мъртвите. Това е из-

вънредно важно! Защото човечеството няма да напредва, 

ако не се проникне със съзнанието, че божествено-духов-

ното действа в развитието на целия ни живот и че на 20-

годишна възраст не сме завършени личности… Нашата 

култура изисква от нас да можем да проникнем по-дъл-

боко, отколкото сме свикнали днес. Това ще е възможно, 

когато човек осъзнае, че умрелите участват в нея.“ (38) 
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„Човешката душа продължава да се развива и след като 

е преминала през портата на смъртта. Тази човешка 

душа, която продължава да се развива, след като е преми-

нала през портата на смъртта, израства в своите разсъ-

дъчни сили и след смъртта. Тя все повече се учи да раз-

бира. Интересно е, че съвременниците на Христос, които 

чрез своята любов към него са били подготвени за живот 

в Христа след смъртта си, всъщност едва през 3 век сл. Хр. 

най-после напълно разбират Мистерията на Голгота, из-

хождайки от човешките си сили. 

Следователно онези, които са живели с Христос като 

негови ученици и апостоли, умират и след смъртта силите 

им нарастват в духовния свят. Но до смъртта си те не пос-

тигат такова разбиране, каквото имат две столетия след 

нея. Едва във 2-то срещу 3-то столетие съвременниците на 

Исус Христос в духовния свят, в който човекът живее 

между смъртта и ново раждане, стигат дотам – да разбе-

рат чрез собствените си сили какво са преживели тук, на 

Земята, преди 2-3 столетия. И тогава от духовния свят те 

инспирират хората, намиращи се долу на Земята.“ (38) 
 

„Постепенно това, което в хода на живота сме придо-

били за своето етерно тяло, става част от духовния свят. 

То се втъкава в силите на духовния свят и ние трябва само 

да осъзнаем, че всяка мисъл, представа и чувство, които 

развиваме, дори ако остават скрити, имат своето значе-

ние за духовния свят; че когато спойката им с нашето 

етерно тяло е прекъсната с преминаването през портата 

на смъртта, те преминават в духовния свят и стават части 

от него.  

Ние не живеем напразно. Плодовете на нашия живот, 

по начина, по който ги преработваме в нашите мисли и 

изживяваме в нашите чувства, се включват в Космоса. 

Това е нещо, което трябва да приемем в нашите чувства и 

усещания, ако искаме да се придържаме към истинския 
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смисъл на духовнонаучното движение.  

Защото не поради това, че просто знаем за определени 

неща, сме духовни изследователи, а поради факта, че чрез 

познанието се чувстваме вътре в духовния свят, че по 

един напълно определен начин се чувстваме като част от 

този духовен свят, че, така да се каже, знаем: това, което 

сега ти имаш като мисъл, има значение за цялата Все-

лена, защото след твоята смърт то ще премине в съответ-

ната форма в тази Вселена. 

Това, което се предава на Вселената по описания начин 

след смъртта на даден човек, може да се прояви под една 

или друга форма. И начините, по които мъртвите присъс-

тват в живота на останалите на Земята, се обуславят от 

факта, че етерният човек, който всъщност е отделен от 

действителната човешка индивидуалност, изпраща сво-

ите образи към живите.  

Ако живият е достатъчно чувствителен към това или се 

намира в някакво абнормно състояние, или чрез подхо-

дящо духовно обучение се е подготвил за това по норма-

лен начин, тогава въздействията на предаденото от мърт-

вия на духовния свят, въздействията от образно естество 

могат да се приемат съзнателно от човека… 

Някой среща в живота приятел или някаква личност, с 

която установява отношения. На този човек той прави 

нещо добро или може би го смъмря или критикува. Фак-

тът, че се среща с него, се дължи на влиянието на опреде-

лени сили. Този, който познава окултните взаимовръзки 

в света, знае, че когато двама души се срещат за една или 

друга цел, понякога един, а понякога повече хора, преми-

нали преди нас през портата на смъртта, са участвали в 

осъществяването на тази среща.  

Поради тази причина обаче нашият живот не става 

несвободен. Никой, който не е глупак, няма да каже: „Как 

може човек да е свободен, щом трябва да яде?“ – Така 
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също не може да се каже: „Ние ставаме несвободни по-

ради факта, че нашата душа постоянно получава въздейс-

твия от етерния свят. Но наистина така, както сме свър-

зани с топлината и студа, с онова, което ни служи за 

храна, с въздуха около нас, така сме във връзка с етерния 

свят и особено с това, което идва от умрелите преди нас. 

И наистина може да се каже:  

Влиянието на човека върху неговите ближни не прес-

тава, когато той премине през портата на смъртта, а чрез 

етерното му тяло, с което остава свързан, той изпраща 

своите образи към онези, с които е осъществил връзка.  

Всъщност този свят, за който говорим, дори когато по-

ради добри причини остава незабелязан в ежедневния 

живот, за нашия човешки живот е много по-реален от 

този, който обикновено наричаме реален… 

Едно друго царство, което се намира постоянно в на-

шето обкръжение и към което принадлежим също така, 

както към етерния свят, можем да наречем душевния (ас-

тралния) свят. Името е без значение. С етерния свят сме в 

непрекъсната връзка в будно състояние, а по време на сън 

останалото в леглото физическо тяло и етерното ни тяло 

са в косвена връзка с този етерен свят, когато се намираме 

с Аза и астралното си тяло извън физическото и етерното 

си тяло. Но с този по-висш свят, който имам предвид сега, 

се намираме в най-непосредствена връзка, само че това не 

се осъзнава в обикновения живот.  

Ние сме свързани с него по време на сън, когато аст-

ралното ни тяло се намира свободно около нас, както и в 

будно състояние, когато връзката се опосредства чрез си-

лите, които физическото тяло е привлякло към себе си, 

следователно тази връзка не е толкова пряка. В този свят 

– да го наречем душевен свят, средновековните фило-

софи са го наричали небесен – отново откриваме  

Същества, които са също толкова реални, дори по-реални, 
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отколкото сме ние по време на живота между раждане и 

смърт, които обаче не се нуждаят от въплъщение във фи-

зическо тяло, както и от въплъщение в етерно тяло, а жи-

веят в своята най-нисша телесност, която сме свикнали да 

наричаме астрално тяло.  

Ние се намираме в най-тясна връзка с много от тези 

чисто астрални Същества по време на нашия живот и след 

смъртта. И тук хората се различават едни от други по това, 

че различните хора са свързани с различни астрални Съ-

щества.  

Също така двама души могат да имат отношения с 

общи астрални Същества – като в същото време всеки от 

тях може да има връзки и с други, – но те двамата имат 

общи отношения с едно или повече астрални Същества. 

Към този свят, в който се намират такива астрални Съ-

щества, ние, хората, принадлежим от времето, когато – 

след като сме преминали през портата на смъртта – сме 

изоставили етерното си тяло. С нашата индивидуалност 

тогава ставаме такива Същества в душевния свят, а на-

шето непосредствено обкръжение се състои от такива Съ-

щества от душевния свят… – следователно с хора, които 

са преминали през портата на смъртта и след няколко дни 

са отхвърлили своите етерни тела.  

Също така – макар също да не го забелязваме, – както 

получаваме постоянни влияния от етерния свят, така 

имаме и постоянни влияния непосредствено в нашето ас-

трално тяло от този душевен свят… 

От друга страна, ние не можем да приемем, че един 

мъртвец не вижда това, което живее в нашата душа. Мър-

твият го вижда, той взема участие в него. Но мъртвият 

вижда и нещо друго, той има съвсем различна преценка 

от живия. Той разглежда хората по много по-различен 

начин, отколкото живият. Налице е една много специ-

фична особеност в начина, по който мъртвият разглежда 
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хората, които са тук на Земята. Нека не вярваме, че мърт-

вият не развива жив интерес към хората. Той го има, за-

щото човешкият свят е част от целия Космос. Нашият жи-

вот принадлежи на Космоса.  

И както ние във физическия свят се интересуваме от 

второстепенните царства, така и мъртвите се интересуват 

живо от човешкия свят, към който изпращат своите им-

пулси. Чрез живите те действат в този свят… 

Преди всичко обаче мъртвият вижда много ясно едно 

нещо. Той вижда как даден човек следва импулси на ом-

раза, как мрази един или друг човек поради чисто лични 

причини; това вижда мъртвият.  

Мъртвият обаче, според своя начин на виждане и това, 

което е в състояние да узнае, трябва да съзре как напри-

мер Ариман импулсира човека да се отдаде на омразата. 

Мъртвият вижда как Ариман работи в човека. От друга 

страна, той вижда как Луцифер работи в човека, когато 

той е изпълнен със суета. Същественото е, че мъртвият 

вижда хората във взаимовръзка с ариманическо-луцифе-

рическия свят.  

Затова за мъртвите отпада това, което за нас често се 

оцветява от нашата човешка преценка. Ние виждаме този 

или онзи човек, когото трябва да преценим според даден 

критерий. Приписваме му нещо, което намираме за уко-

рително в него. Мъртвият не му го приписва непосредст-

вено, а наблюдава как човекът бива подведен от Ариман 

или Луцифер. Така се предизвиква едно смекчаване на 

нашите силно диференцирани чувства във физическия 

земен живот, които изпитваме към един или друг човек.  

За мъртвия настъпва в голяма степен един вид общо-

човешка любов. Не мислете обаче, че поради това той не 

би могъл да бъде критичен – да вижда злото по правилен 

начин. Той го вижда, само че може да го проследи до не-

говите корени, да съзре неговите взаимовръзки. 
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Но всичко, което Ви описах тук, означава също, че един 

окултно обучен човек всъщност може да се доближи до 

даден мъртвец само поради факта, че той действително е 

свободен от лични чувства на симпатии и антипатии към 

отделните хора, че не е зависим в своята душа от лични 

симпатии и антипатии. Защото само си представете, че 

един обучен ясновиждащ човек би искал да се обърне към 

даден мъртъв, така че неговите инспирации да се приемат 

съзнателно, и този живеещ тук човек изпитва особена ом-

раза към друг човек – омраза, която произлиза само от 

лични причини.  

Както нашата ръка се отдръпва от огън, така и мърт-

вият се отдръпва от човек, който по подобен начин, по-

ради лични причини, изпитва омраза! Той не може да се 

обръща към него, защото омразата му действа като огън. 

За да можем да осъществим съзнателна връзка с мърт-

вите, ние трябва да можем като тях по определен начин 

да станем независими от лични симпатии и антипатии. 

Така също ще разберете, че цялото отношение на мърт-

вите към живите – доколкото то се основава на инспира-

ции, които също така са винаги налице, дори и да не се 

забелязват, и постоянно живеят в астралното тяло на чо-

века, така че човек се намира във връзка с мъртвите и по 

този директен начин, – че цялото отношение на мъртвите 

към живите е зависимо от настроението, което имаме в 

нашия живот тук на Земята.  

Ако сме настроени враждебно към другите хора, ако 

нямаме интерес към съвремието и не участваме в житейс-

ките процеси, следователно ако нямаме независим инте-

рес към съвремието, към нашите ближни – мъртвите 

няма да се доближат до нас така, както ни се иска.  

Те няма да могат да навлязат в душите ни по правил-

ния начин, или – ако се налага – за тях това ще бъде осо-

бено тежко, защото ще са принудени да го сторят чрез 
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страдание и болка.  

Съжителството между мъртвите и живите е нещо наис-

тина много сложно. Но вие виждате, че човекът също така 

действа непосредствено отвъд времето чрез това, че след 

като е минал през портата на смъртта, той продължава да 

инспирира живеещите тук, на физическия план.  

И е напълно вярно, че тези, които живеят в определено 

време на Земята – преди всичко във връзка със своите на-

вици и качества, по начина, по който мислят, чувстват и 

развиват дадени наклонности – са силно зависими от 

онези, които са умрели преди тях и са имали по време на 

живота отношения с тях или с които са установили ня-

каква връзка след смъртта, което би могло да се случи при 

някои обстоятелства, макар и по-трудно. 

Една определена част от мировия ред и развитието на 

човечеството се основава на факта, че мъртвите влияят 

инспириращо в живота на земния човек. Да, в инстинк-

тите на хората се съдържа едно усещане за това влияние 

– усещане за това, че нещата трябва да са така…  

По-рано, когато хората изобщо са усещали повече от 

реалността на духовните светове, те са знаели много по-

вече какво е необходимо за живота като цяло. Знаели са, 

че живите се нуждаят от мъртвите – че се нуждаят от им-

пулсите на мъртвите дори в своите навици и обичаи. 

Какво са правили?  

Помислете за по-ранните времена, когато в широки 

житейски кръгове е било обичайно бащата да се грижи 

синът да наследи неговия занаят, да продължи по него-

вите стъпки. Когато бащата е бил мъртъв от дълго време, 

поради факта, че синът е продължил пътя на баща си, 

през физическия свят е била създавана комуникативна 

връзка, така че се е образувало сродяване на дейността на 

сина с дейността на бащата – и бащата е можел да про-

дължи да действа в сина си. На този принцип са се  
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основавали много неща в живота… 

Това приключва, както знаете, с напредъка на човеш-

кото развитие. Вече наближава времето, когато този нас-

ледствен принцип, тези консервативни отношения няма 

да имат особено значение.  

Физическите връзки няма да могат да се проявяват по 

същия начин, както е било по-рано. Затова обаче хората 

трябва все повече да възприемат духовнонаучни позна-

ния по съзнателен начин, така че да могат съзнателно да 

се свържат с такива житейски навици от по-ранни вре-

мена, с които трябва да се съобразяват, за да може живо-

тът да се развива непрекъснато…  

Ако някой може да изучава историята духовно, ако раз-

глежда реалните условия, а не се ограничава до ужасява-

щите абстракции, преобладаващи днес тъкмо в средите 

на така наречените просветени, той ще забележи, че изу-

чаващото се в дадена епоха носи определен характер само 

защото хората несъзнателно, инстинктивно се свързват с 

това, което се излъчва от умрелите в настоящето. Ако хо-

рата някога действително се научат да разбират големите 

образователни идеи, които се разпространяват в дадена 

епоха от водещите педагози – от истинските такива, а не 

от шарлатаните, – те ще видят, че тези водещи педагоги-

чески мисли имат произхода си в същността на тези, ко-

ито са умрели преди известно време… 

Следователно Вие ще видите как следващата епоха в 

човешкия живот винаги е обусловена от предходната – че 

предходният период от време винаги живее в следващия 

период. Защото всъщност, колкото и странно да звучи, 

ние ставаме наистина достатъчно зрели, за да влияем не-

посредствено върху други хора, да им въздействаме ди-

ректно в тяхната вътрешност – едва след нашата смърт. 

Това, което не би трябвало да искаме – да натрапваме соб-

ствените си навици на някой духовно пълнолетен човек – 
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е правилно и съответства на изискванията на напредъка в 

развитието на човечеството, след като сами сме преми-

нали през портата на смъртта… 

И когато питате за тайните първопричини – защо, да 

кажем, хората днес правят това или онова, тогава при 

мнозина (не при всички) ще откриете, че правят нещо, за-

щото определени импулси произтичат от починалите 

преди 20, 30 или повече години. Това са тайните, но кон-

кретни взаимовръзки между физическия и духовния 

свят. Защото не само за нас самите нещо узрява в това, ко-

ето пренасяме през портата на смъртта, а и за останалия 

свят. То обаче става действително зряло от един опреде-

лен момент насетне, за да може да въздейства върху 

други. И то става все по-зряло. Аз ви моля: обърнете вни-

мание сега, че не говоря за външни неща, а за вътрешно, 

реално духовно действие… 

Тези неща са просто истини, в които вникваме чрез ду-

ховното разглеждане. Само че хората, особено в днешния 

живот (не винаги е било така, който изучава историята 

духовно, знае това), имат особено отношение към тези ис-

тини: те се страхуват от тях, страхуват се от познанието на 

истините.  

Това представлява ужас, несъзнателен ужас. И този не-

съзнателен ужас от познанието за това как човек е свър-

зан със света, как тайните взаимовръзки са налице само 

между душите тук, в света, а и между душите тук, както и 

в другия свят – този ужас отблъсква хората.  

Той е част от това, което инстинктивно ги държи наст-

рана от духовната наука. Те се страхуват да опознаят ре-

алността. Не са наясно как поради факта, че не желаят да 

опознаят действителността, те се включват смущаващо в 

целия световен ход и, разбира се, преди всичко навлизат 

смущаващо в живота, който по-късно се изживява между 

смъртта и ново раждане… 
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Човешката индивидуалност е узряла не просто да жи-

вее в навиците на хората, но вече да действа и в техните 

възгледи! Може би за съвременното усещане, изпълнено 

с предразсъдъци, това представлява една неудобна, не-

симпатична истина, но все пак това е истина.  

Нашите възгледи, възникващи в нашия Аз, са подло-

жени на влиянието на тези, които са умрели от дълго 

време. В нашите възгледи живеят тези, които са умрели 

отдавна. По този начин се осъществява непрекъснатото 

развитие под въздействието на духовния свят. Това пред-

ставлява необходимост, без която постоянно биха се раз-

късвали нишките на човешките възгледи… 

И така, вие виждате как протича човешкото развитие, 

как узряват нещата, които човекът придобива тук не само 

за себе си в напредващия по кармичния път живот, а те 

узряват все повече и повече за света, и как ние продължа-

ваме да действаме в света, когато след известно време сме 

узрели да изпращаме имагинации (образи), а след по-дъ-

лъг период от време – и инспирации в навиците на хо-

рата. След още по-дълъг период от време узряваме доста-

тъчно, за да изпращаме интуиции в най-дълбоката част 

на човешкия живот, във възгледите.  

Не трябва да се вярва, че нашите възгледи възникват 

от нищото или че възникват наново във всяка епоха. Те 

израстват от основата, от която произхожда нашата душа. 

Тази основа е идентична с работата на отдавна умрелите. 

Вярвам, че чрез запознаването с такива факти от чо-

вешкия живот може да се изживее онова обогатяване, от 

което се нуждаем в зависимост от целия характер и сми-

съл на нашата настояща епоха и най-близкото бъдеще. 

Много от старото се е разпаднало и трябва да се развие 

нещо ново, както често съм казвал. В това ново обаче чо-

век не може да навлезе без импулсите, които се развиват 

в него чрез Духовната наука.  
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Става дума за усещанията към Всемира и към остана-

лите Същества във Всемира, към които се приближаваме 

чрез Духовната наука – за това, че нашият живот се фор-

мира по друг начин чрез Духовната наука, става по-раз-

личен от това, което е представлявал по-рано. Чрез Ду-

ховната наука за нас трябва да оживее онова, в което се 

намираме винаги, което обаче човечеството е призвано да 

познае все по-съзнателно, развивайки се през петия, шес-

тия и седмия следатлантски културен период.“ (34) 

 

„В действителност онези, които са преминали през 

портата на смъртта, изобщо не се намират далеч от нас. 

Всъщност те са много по-близо до нас, отколкото се вярва. 

Тогава човекът се развива все повече и повече, когато 

преживява времето между смъртта и ново раждане, така 

че той също може да действа върху света непосредствено 

от самия себе си. И като влияние на мъртвите след опре-

делено време човек възприема, че техните лъчи от сили 

проникват в нашия душевен живот.  

Но тези лъчи, това непосредствено действие не може 

да живее директно в нашия представен живот, в нашите 

мисли, а живее повече в нашите навици, в начина, по 

който действаме. Така в нас струи това, което действа от 

духовните светове и което произтича от онези, които 

преди нас са преминали през портата на смъртта. Само 

трябва да си изясним, че такова взаимодействие между 

мъртвите и живите е свързано с редица условия.  

Мъртвият се намира в среда от Същества, подобни на 

него, което значи, че те са също душевни Същества 

(всички Същества от най-висшите йерархии надолу чак 

до човека), и благодарение на това, че отхвърленото му 

етерно тяло е негов посредник, той може да има възприя-

тия за хората, които са, така да са каже, забулени пред 

него чрез физическото тяло. Но той прониква през този 
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воал с помощта на своето етерно тяло.  

Този, който е преминал през портата на смъртта, е под-

чинен на условията, при които се живее в духовния свят. 

Той трябва да ги приеме.  

Сега трябва да спомена един основен момент, за да ви 

се изясни какво всъщност имам предвид. Вие знаете, че 

през света, в който живеем, по всевъзможни начини дейс-

тват луциферически и ариманически сили.  

Ако тези луциферически и ариманически сили не уп-

ражняваха върху нас своята притегателна сила, тогава 

проявяващото се като неправилно или лошо действие в 

човека нямаше да съществува в света. Луциферическото 

и ариманическото трябва да упражняват действието си 

върху човека – трябва да му дадат възможност да ги пос-

ледва. Ако си припомним този факт, ще прозрем, че чове-

кът е нещо по-различно от съществото, което често пра-

вим от него с нашата критика.  

Ако във физическия свят имахме способността да виж-

даме винаги как луциферическото и ариманическото 

действат в човека, щяхме да съдим за човека по съвсем 

различен начин…  

С хората би трябвало да сме много по-толерантни. 

Този, който изживява периода между смъртта и ново 

раждане, трябва да упражнява тази толерантност както 

спрямо Съществата, които се намират с него в духовния 

свят, така и спрямо Съществата, които тук, във физичес-

кия живот, са въплътени все още като хора. Това, че при-

добива тази толерантност, че винаги вижда, че в човека 

взема едно или друго участие Луцифер или Ариман, 

просто се изразява в същността на онзи, който е преминал 

през портата на смъртта. Той не казва: „Това е лош човек, 

отдаден на порочни страсти“, а вижда, че в него Луцифер 

играе определена роля. Той не казва: „Това е завистлив 

човек“, а казва: „Ариман играе в него определена роля.“  
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Така преценява този, който живее между смърт и раж-

дане – това е в същността му, както е в нашата същност, 

че сме естествено здрави, че имаме здрави очи.  

Тъй като това е присъщо на същността му, мъртвият 

изпитва ужасна болка, когато е запазил връзката с нас, за-

почнала във физическия живот, и сега вижда в нас раз-

лични убеждения.  

Да приемем, че поради личните си антипатии изпит-

ваме особена омраза към даден човек, който също е бил 

във връзка с мъртвия. Тази омраза означава ужасяваща 

болка за мъртвия, който може да има връзка с нас, и сега 

тази омраза се насочва към него като назъбен меч, като 

копие. И мъртвият трябва да преодолее тази болка, тъй 

като все още е свързан с нас. 

Така начинът, по който мъртвият иска да работи в нас 

и по който той сам се изживява в тази работа, зависи 

много от настроението на душата ни. Тази работа е винаги 

налице, но начинът ѝ зависи много от настроението на ду-

шата ни. В нашите обикновени, заети от обкръжаващата 

среда представи, в нашите усещания, в чувствата ни, в на-

шия темперамент, в навиците ни се разиграват описаните 

непосредствени влияния от мъртвите. Това обаче е едно 

непрекъснато взаимодействие между това, което протича 

в царството на онези, които са преминали през портата на 

смъртта, и нашите собствени души. 

Като имате предвид всичко това, ще кажете: „В това, 

което ние, като души, носим в себе си, се извършва 

сложна работа и е нужно още много, за да се възприемат 

всички тайнствени сили, които всъщност пулсират в чо-

вешката душа.“ – Душата съзнава много малко от това, 

което пулсира в нея. Но хармонията на душата, нейните 

способности или неспособности зависят от това. Всичко 

това в един по-голям мащаб се определя от нашата карма. 

Фактът, че тук сме свързани с един или друг човек, както 
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и че тези хора работят върху нас по начина, който описах 

– всичко това зависи от нашата карма. 

Докато представяме пред душата такива факти, трябва 

да сме наясно, че нашето време има истински копнеж за 

това, което духовната наука трябва да донесе на хората, но 

днес този истински копнеж често се удовлетворява по 

грешни начини. Днес има хора, които са преодолели 

предразсъдъка, който хората са имали в средата, а дори и 

в последната третина на 19 век – че всичко душевно може 

да се обясни само чрез физически и физиологически въз-

действия. Ала често половинчатите истини действат 

много по-лошо от пълните заблуди… 

В аналитичната психология се намират такива поло-

винчати истини – търсенето в подсъзнателните основи на 

душата. Но ако направим сравнение с това, за което гово-

рихме днес, че всичко, което живее в основите на душата 

като реалности, действа от царството на мъртвите, тогава 

бихме подходили по съвсем различен начин. Тогава няма 

да търсим „животинската първична тиня“ на душата или 

прикритата еротика за някакво душевно настроение, а 

често ще търсим причините за дадено душевно настрое-

ние при един или друг починал, на когото причиняваме 

неприятности чрез поведението си. И тези неприятности 

се изразяват в това, че в съзнанието ни се явява една или 

друга неудовлетвореност.  

Накратко, ние ще направим добре, ако по един изпъл-

нен с благоговение и святост начин доведем до съзнани-

ето си връзката, която съществува не просто между нашия 

свят и един абстрактен, пантеистично-изгубен духовен 

свят, а е налице между нашия и духовния свят, в който 

онези, които са преминали през портата на смъртта, са ре-

ални Същества и са свързани с нас така, както са били в 

живота, само че това, което правят с нас сега, докосва ду-

шите ни много по-силно, отколкото когато са били с нас в 
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живота, когато сме били разделени чрез нашите и техните 

тела, стояли между нас като бариера. 

После идва времето, когато човекът се освобождава на-

пълно от астралното си тяло, той отхвърля астралното и 

след това може да работи върху физическото по един още 

по-интензивен, по-вътрешен начин.  

В миналото външният живот често е бил подреждан 

според такива инстинктивно придобити истини, дори ако 

това, което възниква във външния живот, се извежда от 

обикновени външни причини. Но във външното – често 

това се е знаело само инстинктивно – се намира вътреш-

ното. След смъртта мъртвите се намират в непосредствена 

връзка с хората, които са оставили тук и с които са били 

свързани особено с любов, така че те действат в техните 

навици.  

Поради тази причина във времената, когато такива 

неща са се чувствали инстинктивно, се е съблюдавало, до-

колкото е възможно, синът да остане в кръга, свързан с 

неговите родители. Така достъпът е бил по-лесен.  

Усвояване на същия занаят, запазване на консерватив-

ния начин на живот – това е бил инстинктивен израз за 

улесняване на действието на преминалия през портата на 

смъртта върху онези, които е оставил тук. Защото, когато 

останалите живи са останали при същите условия, при ко-

ито е живял мъртвият, тогава за мъртвия е много по-

лесно да открие път към тях. И един ден в историческия 

развой на човечеството ще се проследяват такива фини 

импулси и причини. 

Когато човек е умрял отдавна, настъпва момент да от-

хвърли напълно своето астрално тяло. Това се случва след 

десетилетия, защото това, което преживяваме в духовния 

свят, протича много по-бавно, отколкото във физическия. 

Тридесет години в духовния свят съответстват на една го-

дина във физическия свят. Във физическия свят човек 
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бърза. В духовния свят той прави едно завъртане в много 

по-голям кръг, отколкото тук, във физическия свят.  

Накратко, една година във физическия свят съответс-

тва на 30 години в духовния свят. За 30 години в духовния 

свят човек изживява почти същото, което изживява за 

една година във физическия свят. Но то се изживява по-

вътрешно, по-интензивно. Изобщо това, което човекът 

изживява тук, в много отношения е свързано с големия 

свят, с макрокосмоса, така че това, което се изживява в 

макрокосмоса, винаги намира израз в човека… 

Би трябвало да измине поне една такава духовна го-

дина – тоест 30 земни години, – докато душата, ако е била 

достигнала една нормална житейска възраст от 70-80 го-

дини, може да е в състояние да въздейства не само в нави-

ците, но и във възгледите, в целия духовен живот на 

онези, които са останали тук или се присъединяват по 

свободна воля. Така обаче мъртвите действат в нашия жи-

вот по много по-всеобхватен начин.  

В целия си начин на живот ние носим в себе си импул-

сите на отдавна умрелите хора. Като цяло връзката на ми-

налото с бъдещето се изразява в този отзвук от мъртвите, 

който присъства в живите… 

Вие отново видяхте, че светът представлява едно взаи-

мосвързано цяло – че мъртвите са мъртви само за физи-

ческото наблюдение. Защото в мига, в който преминават 

през портата на смъртта, те имат друг достъп до нашите 

души и в това се състои цялата разлика. Сега те действат 

отвътре в нас, докато като живи са действали извън нас… 

Ние оставаме заедно в такива чувства, които имат си-

лата да ни обединяват по най-интензивен начин.  

И постепенно в света ще израства една невидима общ-

ност от хора, посветили се на духовната наука – сплотени 

в такива усещания и чувства, които са родени от мислите 

на духовната наука. Светът се нуждае от тази невидима 
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общност от души, които ще съумеят да внесат в света си-

лите на такава сплотеност, каквато описах току-що. В този 

смисъл в бъдеще ние искаме да бъдем заедно духовно, ко-

гато за известно време не сме заедно физически.“ (34) 
 

„Защо в човешките общности се придава такова значе-

ние на отбелязването на Задушница, Деня на загиналите 

и тем подобни? И този, който не може да вземе участие 

във всеобщото тържествено възпоменание, си определя 

свой собствен ден на мъртвите.  

Защо е така? Защото в подсъзнанието на човека живее 

смътно съзнание за това какво се установява в света бла-

годарение на факта, че се съживяват спомените за мърт-

вите – че те стават особено живи.  

Когато отворената душа на духовния съзерцател на ня-

коя Задушница или на друг подобен ден отиде на място, 

където са се събрали много хора със спомени за мъртвите, 

тя възприема, че в това вземат участие и мъртвите. За тях 

то е подобно (разбира се, мислено по съответния разли-

чен начин) на това, когато тук, на физическото земно 

кълбо, хората посещават някоя катедрала и гледат фор-

мите, които не биха могли да видят, ако като добавка към 

физическото битие не бе сътворено нещо от художестве-

ното въображение; или когато слушат някоя симфония 

или нещо от този род.  

Във всички тези спомени се явява нещо, възникващо 

извън пределите на обичайното в битието. И както изкус-

твото се помества във физическо-историческото развитие 

на човечеството, така и спомените за мъртвите се вмъкват 

в картината, която получават от своя свят душите между 

смъртта и ново раждане.  

В такива обичаи, които се създават в човешките общ-

ности, се изразява именно тайното знание, което имат ду-

шите в своите основи. Много достойни обичаи са свър-

зани с това подсъзнателно съзнание. 
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Изпитваме още по-голямо възхищение от взаимовръз-

ките в живота, когато можем да ги проникнем с даденото 

от Духовната наука, отколкото щяхме да изпитваме, ако 

не бяхме способни да го сторим. Всеки път, когато мърт-

вият среща спомена за себе си в душата на някого, с ко-

гото е бил в някакво отношение тук, за него това сякаш е 

среща с нещо, което разхубавява и възвисява живота му. 

И както за нас тук възниква красота от изкуството, за мър-

твите възниква красота от това, което струи от сърцата, от 

душите на спомнящите си за своите близки мъртви хора. 

Това също представлява връзка между света тук и ду-

ховния свят там. Тази мисъл е тясно свързана с другата 

мисъл, която произлиза от голяма част от нещата, които 

могат да се култивират в духовната наука – мисълта за 

стойностното, за важното в земния живот.  

Духовната наука не ни води към това да презираме Зе-

мята с всичко, което тя може да роди, а ни води към целта 

да разглеждаме физическия земен живот като част от це-

лия миров живот и като необходима негова част – като 

част, която е устроена съобразно действащото в духовния 

свят и без която духовният свят не би могъл да се прояви 

в своята пълнота.  

И ако сега насочим погледа си към факта, че от нашия 

физически свят следва да избликва красота за мъртвите, 

ще ни се разкрие мисълта, че тази красота щеше да лип-

сва на духовния свят, ако не можеше да има физически 

свят с човешки души, които да могат да развиват мисли, 

проникнати от чувство на любов към тези, които не са във 

физическия свят.  

Било е от голямо значение, скъпи мои приятели, ко-

гато например в древни времена цели народи по време на 

празници отново и отново са мислели за великите си 

предци; когато са обединявали чувствата си в обръщени-

ето си към някой велик праотец.  
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Значело е много, когато са устройвали такива възпоме-

нателни дни, защото това винаги е било проблясъкът на 

нещо красиво за духовните светове, т.е. за душите, нами-

ращи се между смъртта и ново раждане.  

И докато тук на Земята меко казано е твърде глупаво, 

ако някой изпитва особено удоволствие да гледа собстве-

ния си образ, собствения си портрет, образът, който мър-

твият открива за себе си в останалите тук, е много важен 

за него. Ние трябва твърдо да помним: земният човек се 

превръща в нещо съвсем различно за нас, когато го разг-

леждаме като мъртъв от гледната точка на духовното… 

Нещо, което не живее в този наш живот, а живее в дру-

гите души, но се отнася до нас – Това наистина означава 

вмъкването на нещо, което надхвърля нас и нашия вън-

шен свят, както тук вмъкването на произведението на из-

куството представлява нещо, което надхвърля обикнове-

ната, съществуваща от само себе си действителност.  

Колкото тук е непристойно някой да бъде влюбен не 

само в себе си, но също и в своя портрет, толкова естест-

вено е там човек да се насочва към това, което се явява 

като образ за него в останалите тук души и се прибавя към 

другия образ, който човек има за себе си.“ (35) 

 

„Някой, който е умрял преди нас и когото сме забра-

вили напълно, среща много голяма трудност да проникне 

до нас на Земята. Нашата любов, нашата непрестанна 

симпатия ни отваря един път за това, защото тя възстано-

вява връзката със земното съществувание. Чрез тази 

връзка трябва да живеят в нас от тези първи времена след 

смъртта заминалите за другия свят. И действително изне-

надващ факт е колко много oкултизмът потвърждава ин-

стинктивната традиция за помени на мъртвите.  

Нашите заминали за другия свят стигат най-лесно да 
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нас, когато могат да намерят тук на Земята насочени към 

тях мисли, чувства и усещания.“ (37) 

 

„Когато човекът е минал през вратата на смъртта, то-

гава действат също всички скрити сили и копнежи. Това, 

което той е потиснал във физическия живот, се явява като 

съдържание на пречистването в Камалока. Ние виждаме 

да минават през вратата на смъртта хора, които тук са би-

ли врагове на Духовната наука, обаче след смъртта те раз-

виват силен копнеж за тази наука. Такива хора, мразещи 

Духовната наука, тогава се стремят към нея.  

Тогава се явява следното: Ако в живота на Земята бих-

ме отишли при тях с една книга на Духовната наука, те 

биха ни отблъснали, обаче след смъртта не бихме могли 

да им направим по-голяма услуга освен ако им четем от 

една такава книга. Имаме много случаи в нашето духовно 

движение, където принадлежащите на това движение са 

умрели и останалите живи тук на Земята са им чели тук и 

така са им пренесли голяма полза. И мъртвите приемат 

това, което им се предлага, с най-дълбока благодарност. 

По този начин може да се развие един прекрасен съвмес-

тен живот между живите и умрелите. 

Тук можем да видим какво може да означава Духов-

ната наука в практиката. Духовната наука не е само тео-

рия, тя действа и в живота трябва да премахне стената, 

която съществува между живите и умрелите – тази про-

паст може да бъде премахната. Когато внасяме Духовната 

наука в живота с истинско убеждение, можем да имаме 

голяма полза. Не съществува никакъв по-добър съвет от 

този: да четем на мъртвите. Защото непосредствено след 

смъртта ние не можем да завържем нови отношения – 

трябва да продължаваме старите.  

Налага се въпросът: „Не може ли мъртвият да намери 
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в другия свят Същества, които биха могли да го поучат?“ 

– Това не може да стане! Първо ние можем да имаме от-

ношения само към Същества, с които сме били свързани 

преди да сме минали през вратата на смъртта.  

Когато срещаме един Дух, когото не сме познавали на 

Земята, ние минаваме покрай него. Когато тук на Земята 

срещаме един велик гений, който носи дрехите на колар, 

ние също не можем да го познаем. Можем да срещаме 

много Същества, към които обаче не сме имали никакво 

отношение – това не може да ни помогне с нищо.  

Тъй като Духовната наука се намира в началната точка 

на нейното развитие и хората едвам оставят тя да действа 

върху тях, живите могат да окажат голяма помощ на мър-

твите, като им дават тази помощ. Тук имам един пример 

как от нашия земен свят може да се действа върху отвъд-

ния свят. Но възможно е също и обратното: мъртвите съ-

що могат да действат върху физическия свят. Когато Ду-

ховната наука ще обхване все повече света, ще може вза-

имно да се действа от двата свята. Мъртвите също могат 

да действат върху живите.  

Човекът знае изключително малко за света: той знае 

само това, което става тук в течение на времето. Мнозина 

мислят, че другото няма никакво значение. Онова, което 

се случва във физическия свят, е само една много малка 

част от това, което заслужава да се знае, и човекът всъщ-

ност остава незнаещ в живота, когато познава само това, 

което става тук.  

Ние отиваме сутрин на нашата работа: може би счита-

ме това за най-важното. Но веднъж отиваме на работа с 

три минути закъснение, тогава се случват може би нео-

чаквани събития. Ако бихме отишли на работа в обикно-

веното време, бихме били прегазени от някое превозно 

средство, но сме били предпазени от това нещастие чрез 
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закъснението.  

Може би е трябвало да предприемем някакво пътува-

не и сме изпуснали влака. Оказва се, че именно този влак 

е претърпял една голяма катастрофа. Какво можем да на-

учим от едно такова разглеждане? Съществуват много не-

ща в живота, които не се случват, които обаче трябва да 

причислим към възможностите на живота. Знаем ли кол-

ко много такива възможности избягва човекът през деня? 

Какво ли не би могло да се случи, ако не бихме избягнали 

тези възможности!  

Ние не обръщаме внимание на това, защото то няма 

никакво значение за сухото разглеждане на живота. Нека 

се постараем да насочим поглед към душата, която е из-

бегнала такива опасности чрез една привидна случай-

ност. Как тази душа чувства? Един берлинчанин напри-

мер искаше да отпътува за Америка, беше си купил вече 

билет. Един приятел му казал: „Не пътувай с Титаник!“ 

Представете си чувствата на онзи, който се е отказал 

от своето пътуване, когато научил за случилото се с пара-

хода Титаник? Това подействало разтърсващо върху него-

вото чувство! Какви душевни впечатления бихме могли 

да имаме, ако бихме били в състояние да наблюдаваме 

през целия ден от какво сме предпазвани, колко много съ-

бития биха могли да се случат с нас.  

Когато хората ще започнат някога да се занимават с 

духовни работи, те ще добият много повече възприемчи-

вост за сложността на живота; за това, което става през 

време на деня. Може да се яви такъв случай, че ако бихме 

излезли от дома 3 минути по-рано, бихме били прегазени 

от превозно средство: ако имаме душевната възприемчи-

вост, ако сме подготвени духовно, ние можем да получим 

в един такъв момент едно впечатление от духовния свят 

по благодат – едно съобщение от един заминал за другия 
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свят. Тогава вратите, които разделят физическия от ду-

ховния свят, биват отворени. Тогава може да се види, че 

мъртвите могат да говорят на хората, които са възпитали 

в себе си необходимата възприемчивост. 

До нас могат да проникнат важни неща: например, че 

мъртвият дава заповед да бъде изпълнено нещо, което 

той не е направил през време на своя живот. Така над про-

пастта, която разделя физическия от духовния свят, бива 

хвърлен мост, по който може да се мине. Така, когато Ду-

ховната наука стане нещо практично, ние ще можем да 

общуваме с мъртвите взаимно. Така Духовната наука мо-

же да стане практична в живота. Тя ще внесе свръхсетив-

ния свят в непосредственото настояще.  

Сега може да възникне въпросът: „Когато вземем в ръ-

цете си една книга върху Духовната наука, ние четем на 

определен език – разбират ли мъртвите този език?“ – 

През периода на пречистването в Камалока след смъртта 

мъртвите разбират езика, който са говорили на Земята. 

Едва при преминаването в Девакана този език престава 

да бъде разбиран. Тогава разбирането става с мисли. След 

изтичането на определен брой години настъпва една про-

мяна в общението с мъртвите.  

Ако при останалия на Земята съществува възприемчи-

вост, той чувства: „Мъртвият е при теб, ти мислиш, когато 

той мисли в тебе.“ – Това може да трае цели години, а 

после връзката с мъртвия се изгубва. Това е моментът, ко-

гато мъртвият преминава в Девакана. През време на пре-

чистването в Камалока мъртвият още има спомен за зем-

ния живот – той още е свързан с този спомен.  

Какво представлява един земен език? Всеки земен 

език има значение само за земният живот и е вътрешно 

свързан с организацията на човека, с климата, с това, че 

гръклянът (ларинксът) е различно устроен. Това, което се 
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говори в Европа, не се говори в Индия, обаче мислите не 

са свързани с физическият организъм, не са образувани 

според индийските отношения. Мъртвите имат разби-

ране за езика само докато се намират в Камалока…  

Ние ще минем през вратата на смъртта, ще се развием 

по-нататък, минавайки през няколко прераждания, и то-

гава ще имаме мисли, независими от днешния земен 

език. Духовният живот ще проникне в нашият живот, ние 

ще можем да събеседваме с мъртвите… Някога земният 

живот ще опустее. Обаче човешката душа ще израсне в 

духовния свят.  

В края на земното развитие човекът ще е стигнал тол-

кова далече, че няма да има вече голяма разлика между 

живите и мъртвите: живите и мъртвите ще живеят съвсем 

подобно. Земята отново ще премине в едно духовно със-

тояние, защото човечеството ще се е одухотворило.  

Едно такова разглеждане може да ви покаже истинс-

кият отговор на въпроса: „Съществува живот и смърт – ще 

трае ли това завинаги?“ – Тогава няма да има никаква 

разлика между живеенето и умирането – всичко ще се 

одухотвори за човешкото съзнание. Това възвисяване на 

цялото човечество ще произведе състоянието, което ще 

съществува на бъдещия [еон] Юпитер.“ (37) 
 

„Когато човек е минал през вратата на смъртта, неща-

та добиват техния истински облик – там нищо не може да 

бъде маскирано. Тук на Земята човек може да лъже, да се 

прикрива, да се преструва, след смъртта обаче всички не-

ща излизат наяве – те показват там техния истински об-

лик. Ако през време на живота някой си е „затварял 

очите“, като е ругаел против Духовната наука, след смърт-

та се забелязва един стремеж и той изпитва страдания, за-

щото този стремеж не може да бъде удовлетворен.  

Тогава живият може да си представи мислено мъртвия 
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(като че той стои пред него) и може да прекара през мис-

лите си духовните неща – мъртвият разбира това. Ако 

мъртвият не е бил никакъв антропософ, а само живият е 

такъв, тогава мъртвият възприема живия.  

Това, което бихме могли да наречем „определена при-

вързаност към езика, който човекът е говорил в своя зе-

мен живот“, трябва да бъде взето под внимание там, за-

щото в първите времена след смъртта мъртвият има още 

определена връзка със същия език, както го е имал тук на 

Земята. Ето защо ще направим добре, ако мислено гово-

рим езика, който мъртвият е говорил на Земята.   

Обаче след 5, 6, 7, 8 години, а може и по-рано, се уста-

новява, че езикът на Духа е такъв, че за него външният 

език не е никаква пречка и мъртвият може да разбира ду-

ховните мисли и тогава, когато през време на земния жи-

вот не е познавал този език. Във всеки случай, получи се 

нещо извънредно хубаво, когато наши приятели са чели 

на мъртвите, включително и на такива, които в живота си 

не са били никакви антропософи. Това се оказва едно из-

вънредно голямо благодеяние – една от най-големите ус-

луги от любов… Тук могат да се развият духовни служби, 

чрез които може да се направи много за по-нататъшното 

развитие на душата след смъртта.  

И това е, което трябва все повече да постигнем:  

Да помогнем на душите, които се намират между 

смъртта и едно ново раждане, да преодолеят големите 

трудности, които се състоят в това, че старото духовно 

наследство е изчерпано и е настъпило едно време, в което 

ориентирането на душата след смъртта е станало много 

трудно и в което взаимното опознаване на душите между 

смъртта и едно ново раждане е почти невъзможно.“ (37) 
 

„Само на Земята можем да срещнем в пълния смисъл 

на думата определени Същества така, че да се запознаем 
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добре с тях. И към тези Същества принадлежи преди 

всичко самият човек. Ако връзката между човек и човек 

не би могла да бъде създадена на Земята, тя не би могла 

да бъде създадена и в духовната област.  

Връзките, които съществуват между човек и човек, са 

такива, че те се образуват тук, а след това продължават и 

в духовният свят. Обаче ние не бихме могли да си създа-

дем връзки с човешките същества, които са предназначе-

ни да се въплътят на Земята, ако на Земята сме имали слу-

чай да се запознаем с тях, обаче не сме използвали този 

случай – в духовния свят между смъртта и новото раж-

дане не можем да заместим пропуснатото тук…  

Човек трябва да приеме тук светлината, която може да 

му освети изживяванията между смъртта и едно ново 

раждане, иначе той ходи в тъмнината… Защото ние мина-

ваме наистина покрай Съществата на висшите йерархии, 

обаче не ги забелязваме и не можем да получим от тях не-

обходимата помощ, ако в нашия последен земен живот на 

Земята не сме запалили сами светлината, чрез която да ги 

видим и да приемем нещо от тях.  Така никак не е прав 

онзи, който казва: „Не е нужно да се занимаваме с отвъд-

ния свят тук в земния живот.“  

Вие виждате сега, че при едно по-висше разглеждане 

земният живот е един вид специален случай за душата. 

Ние живеем тук в сферата на Земята между раждането и 

смъртта, въплътени във физическо тяло. Между земните 

животи минаваме през духовния свят…  

Представете си, че един човек от обитателите на Марс 

(принадлежащи особено на Марс), който живее между 

смъртта и едно ново раждане, може да мине през същест-

вуванието на Марс, без да дойде във връзка със Същества-

та на Марс. Той не ги вижда и те не го виждат. Така е също 

и на Земята.  
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През земната сфера минават постоянно Същества, ко-

ито всъщност принадлежат на други планети [от Слънче-

вата система], както човекът принадлежи на Земята. Оби-

тателите на Марс прекарват редовния си живот на Марс и 

между тяхното изживяване, което отговаря на смъртта – 

то е наистина нещо различно – и техния нов живот на 

Марс, те извършват тяхното преминаване през други пла-

нети. Фактически обитателите на другите планети посто-

янно минават през нашата земна сфера.  

Земните хора не могат да влязат в никакво отношение 

с тях, защото те живеят при съвършено други условия на 

живот и защото при дадените обстоятелства хората не са 

завързали никаква връзка с тези Същества на Марс.  

Следователно какво би било необходимо, за да срещ-

нем тези Същества, преминаващи през сферата на Зе-

мята, които всъщност принадлежат на другите планети? 

Необходимо би било човек да е намерил допирни точки с 

тях на тяхната собствена планета. Това е възможно само 

тогава, когато още тук на Земята човек може да дойде във 

връзка със Същества, различни от земните, чрез съзна-

телно развитие на свръхсетивните способности.  

Така действително се явява възможността за онези, 

които са минали през едно по-висше духовно обучение, да 

може да стане една среща със Съществата от другите пла-

нети, които минават през сферата на Земята.  

И колкото и странно да изглежда, това е вярно: Този, 

който познава обитателите на Марс като Същества, пре-

минаващи през нашата планета, научава от тях какъв е 

животът на Марс, защото само така може да се научи за 

този живот – за него съвременните хипотези са много 

смешни, защото положението е съвършено друго.  

Изнасям ви всички тези неща, защото бих искал ваши-

ят поглед за земния живот да се разшири отвъд видимите 
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светове и видимите Същества, от които сме заобиколени 

– до Съществата, които не могат да бъдат възприемани 

дотогава, докато не е отворен погледът за тях…  

Какво е космическото значение на Духовната наука – 

Антропософията? Само онзи, който си съчинява всякакви 

теории, би могъл лесно да вярва: „Духовната наука е не-

що, което може да бъде учено, предавано и изучавано във 

всички светове.“ – Но във Вселената не е отредено така. 

Всяка област на Всемира има своята особена задача и това 

не се повтаря по същия начин във Вселената. Духовната 

наука е възможна само на Земята, а не на някоя друга пла-

нета или в някоя друга област. Ето защо творящите Съ-

щества са създали Земята, за да може да се роди тук това, 

което може да се роди само на Земята.  

Духовната наука може да се роди само на Земята, чо-

век не може да я изучава никъде другаде – тя е едно отк-

ровение за духовния свят, но така, както се явява, може да 

се яви само тук. Сега някой може да каже: „Всичко това 

може да бъде така, но човекът би могъл да се осведоми за 

свръхсетивния свят в една форма, различна от тази на Ду-

ховната наука!“ 

Да, някой може да помисли това, обаче то не е вярно. 

Защото човекът е така устроен, че ако въобще иска някога 

да добие по правилен начин едно отношение към по-вис-

шия свят, той може да добие това само чрез Духовната на-

ука. Ако пропусне да се доближи до Духовната наука на 

Земята, тогава никой друг живот не може да му помогне 

да се запознае с нея по правилен начин.  

Това не трябва да ни води до отчаяние по отношение 

на много хора, които още не искат да знаят за Духовната 

наука – те ще се върнат отново на Земята и ще могат да 

дойдат в допир с нея. Антропософията е устроена на Зе-

мята, за да даде възможност на хората да научат това, 
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което трябва да бъде научено по човешки начин за 

свръхсетивния свят… Когато човек е влязъл през прага на 

смъртта в духовния свят, без да е научил тук нещо за Ду-

ховната наука, той може да научи за нея чрез отношени-

ята си със земните хора, които са в допир с нея. Това е 

един околен път, но е възможен път.  

Да вземем примера с двама човеци, които тук на Зе-

мята се намират в тясно приятелство: единият е във връз-

ка с Антропософията, а другият – не. Вторият умира. То-

гава първият може да му помогне много – като му чете, 

запознава го с това, което го заобикаля след смъртта. Сле-

дователно човек може да чете на мъртвия едно важно съ-

чинение на Духовната наука: мъртвият го слуша, както 

може да констатира това ясновидецът… 

Може да се случи така, че един прост човек, който е 

дошъл в допир с Духовната наука и много е обичал мърт-

вия, да може да чете на един мъртъв по-добре, отколкото 

един ясновидец, който наистина може да потърси мърт-

вия, но който тук на Земята не е имал никакви сърдечни 

отношения с него. Понякога обаче може да бъде също та-

ка, че ясновидецът да си постави задачата да чете на мър-

твите, които не е познавал на Земята.  

Много по-често се констатира обаче, че няма възмож-

ност да се чете на един мъртъв, с когото този, който иска 

да му чете, не е дошъл по-рано във връзка. От този факт 

можете да почувствате голямото значение, което духов-

ните общества като антропософските имат.  

Чрез тях може да бъде заместено по определен начин 

това, което сега охарактеризирахме като съвместен живот 

между двама въплътени човека. Ако не биха съществува-

ли такива общества, тогава фактически всеки мъртвец би 

бил заставен да му се чете само от много близки хора.  

Само такива духовни общества, в които се култивират 
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общодуховни идеали, разширяват това положение.  

Има антропософи, които са в състояние, благодарение 

на това, което вече са научили, да четат силно концентри-

рано духовни мисли или да прекарат тези мисли през сво-

ята душа. Тогава може да му се каже: „Ето, че е умрял един 

човек, аз ви показвам неговия почерк, той беше също ан-

тропософ, принадлежи на същото общество.“ 

Тогава може да е достатъчно съответният човек да ви-

ди само почерка – дори не снимка – и този малко по-нап-

реднал антропософ да чете плодотворно на един такъв, с 

когото не е имал никакъв допир по време на земния жи-

вот. Това ще бъде една хубава задача на Духовната наука 

– да бъде съграден един такъв здрав мост над пропастта, 

разделяща живите от мъртвите.  

Днес антропософите се стремят още към някои зада-

чи, които се намират само на физическото поле, защото в 

тях има още много материалистичен начин на мислене, 

макар и теоретически да са приели Духовната наука. Ис-

тинските духовни задачи тепърва ще дойдат, когато Ду-

ховната наука проникне още по-дълбоко в душите: Тогава 

ще се намерят души, които ще поемат службата да пома-

гат на мъртвите и да ги придвижват напред… 

Когато един антропософ е минал през вратата на 

смъртта, следователно самият той е приел вече в себе си 

духовни мисли, той може тогава, когато живее в духовния 

свят, при известни обстоятелства да направи даже услуга 

на самите мъртви – може да бъде техен учител. Обаче об-

що взето тези неща са по-трудни, отколкото хората могат 

да си представят.  

Всичко това може да се направи много по-лесно на Зе-

мята, отколкото в другия свят, защото обществата, които 

могат да се намират там след смъртта, са напълно зависи-

ми от обществата, които са били тук преди смъртта.  
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Когато на Земята са живели заедно двама човека, от 

които единият е бил антропософ, а другият е стоял далече 

от Духовната наука, обаче след смъртта има копнеж към 

нея, може да се случи живеещият тук на Земята да се пос-

тарае, докато настъпи неговата собствена смърт, да чете 

на напусналия земния живот. След определено време 

останалият на Земята, който е чел на заминалия в другия 

свят, също минава през вратата на смъртта: тогава той се 

намира с него в духовния свят.  

Тогава отново се явява отзвук на онова отношение, ко-

ето е съществувало тук на Земята, и това предлага една 

трудност, докато нямаше никаква трудност, когато еди-

ният още се намираше на Земята, а другият беше умрял. 

Възникват дисонанси, когато те са отново заедно при съ-

щите условия на съществуването, които са съществували 

в техните земни отношения… Това ни показва отново как 

отношенията в другия свят са зависими от отношенията 

тук на Земята. Нещата са именно твърде сложни и не мо-

гат да бъдат построени само мислено.  

Мисията на Духовната наука се явява живо пред ду-

шите ни чрез такива факти. Те ни показват как може да 

бъде премината пропастта между живите и мъртвите. Ние 

виждаме, че при известни обстоятелства мъртвите също 

могат да действат върху Земята, както живите могат да 

действат в духовния свят. Можем да изследваме как мър-

твите също могат да действат във физическия свят… 

Ако в четенето, предназначено за мъртвите, имаме 

един пример, че живите могат да действат върху мъртви-

те, то мъртвите също могат да действат върху живите.  

Ще дойде време, когато хората ще говорят духом с 

мъртвите. Тогава те ще говорят на мъртвите и мъртвите 

ще ги слушат, понеже смъртта променя само външната 

форма на човека, но неговата душа продължава да се раз-

вива по-нататък… 
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Когато Духовната наука няма да бъде само една тео-

рия, а ще проникне в душите на хората, тогава ще може 

да съществува постоянно едно живо общение с мъртвите. 

Това, което сега може да съществува по определен начин 

само за ясновидеца, постепенно ще стане едно общо благо 

за хората.  

Вие може да кажете: „За ясновидеца може да бъде та-

ка, той може да търси и намира хората, намиращи се меж-

ду смъртта и едно ново раждане.“ – Но днес това е много 

трудно, защото невярването в духовният свят, неподдър-

жането на връзките с духовният свят създава трудности 

също и за онези, които могат да се свържат с духовният 

свят… Един човек може да бъде добър строител, но ако 

никой не го повика да му постои нещо, той не може да 

строи. Така може да бъде също и за ясновидеца.  

Той може да има способностите, които му позволяват 

да се издигне до мъртвите в духовният свят, но когато то-

ва е затруднено чрез факта, че за по-голямата част от хо-

рата общението с мъртвите е нещо невъзможно, то може 

да бъде увенчано с успех за ясновидеца само в изключи-

телен случай. Той може да има способности, които му поз-

воляват да се издигне до мъртвите в духовният свят, но 

затруднението идва от страна на мъртвите.“ (37) 
 

„Когато знаем, че един заминал за другия свят може 

да изпитва определена грижа за живите, добре е за по-на-

татъшното развитие на мъртвия тези грижи да му се от-

немат. Животът на един мъртъв може действително да бъ-

де улеснен чрез това, че му се отнема например грижата 

за едно дете, което той е оставил без грижи на Земята. Ко-

гато направим нещо за детето, ние отнемаме на мъртвия 

физически грижата и това е именно една истинска служба 

от любов. Такъв един мъртъв няма в ръцете си средствата 

да си помогне фактически със своите грижи – той често 

не може да стори това, което би могло да облекчи поло-

жението на някое оставено без грижи на Земята дете, на 
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някой роднина или приятел – не може да им помогне от 

своя свят. И в много случаи тава е едно извънредно потис-

кащо чувство за наблюдаващия ясновидец – често пъти 

мъртвият е осъден да носи тази грижа дотогава, докато 

положението на оставените на Земята се подобри от само 

себе си или чрез определени обстоятелства. Следова-

телно, когато направим нещо за подобрение на положе-

нието, ние сме оказали на мъртвия една истинска услуга 

от любов.  

Често сме наблюдавали, че е умряла някоя личност, 

която е имала намерението да извърши това или онова в 

своя земен живот. Тя е била дълбоко свързана с това на-

мерение. Ние можем да ѝ помогнем, ако се опитаме да из-

вършим това, което тя на драго сърце би извършила. Това 

са неща, които не е трудно да бъдат разбрани, но трябва 

действително да ги имаме предвид, защото съвпадат на-

пълно с това, което ясновидецът наблюдава.“ (37) 
 

„Човек е дете само тук на Земята. Понякога ясновиде-

цът констатира, че един човек, който е умрял като малко 

дете, е една индивидуалност, в сравнение с която някой 

земен човек, който умира на 80 години, е по-малко дете. 

Ето защо не трябва да се мери със земния мащаб… 

Наскоро се запознах с един човек, умрял като дете. В 

общуването с него моето внимание бе обърнато именно 

върху това, което е останало от картината „Атинската 

школа“, и мислите на Рафаел. Душата на този човек описа 

как в действителност при предната група в ляво върху 

картината е било нарисувано нещо на мястото, където 

сега се намира една математическа теория. А първоначал-

но върху това място е стояло нещо от Евангелието. Вие 

виждате следователно, че едно такова „дете“ може да бъде 

едно много развито човешко същество, което ни разкрива 

неща, които иначе могат много трудно да бъдат открити. 
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Затова бих могъл да кажа, че четенето може да бъде уп-

ражнено също и по отношение на рано умрели деца.“ (37) 
 

„Можем да четем едновременно на различни мъртви, 

със или без книга, и с това да им окажем голямо благоде-

яние. Обаче мислите трябва да се отнасят към духовни 

неща – другото няма никакво значение за мъртвите. Чрез 

тези мисли ние създаваме за мъртвите един външен свят 

– нещо, което те възприемат, виждат. Да мислим за хими-

чески закони и т.н. няма никакво значение за тях, тъй ка-

то закони имат значение само за физическия свят.“ (37) 
 

„Духовните Същества не могат да четат – книгите не 

могат да бъдат прочетени в духовния свят. Те могат да бъ-

дат четени кратко време след смъртта ни чрез спомена, но 

Съществата на висшите йерархии не могат да четат наши 

книги…  

Четенето на Духовните Същества започва едва тогава, 

когато хора на Земята четат книги, т.е. това, което се на-

мира в книгите, стане жива мисъл на хората – тогава ду-

ховете четат в мислите на хората. Обаче онова, което е на-

писано или напечатано, е като тъмнина за Съществата на 

духовния свят, така че по отношение на самите духовни 

Същества имаме чувството, че когато поверим нещо на 

писмеността и печата, ние правим съобщения зад гърба 

на духовните Същества… 

Душите на умрелите се нуждаят от храна, но не от та-

кава храна, от която ние се нуждаем на Земята, а от духов-

но-душевна храна. Както отговаря на един факт, че ние 

хората на Земята трябва да имаме нашите засети ниви, от 

които събираме плодове и ги използваме като храна, за да 

можем да живеем физически на Земята, така и душите на 

умрелите се нуждаят от засети ниви, от които да могат да 

събират определени плодове, от които се нуждаят между 

смъртта и едно ново раждане.  
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Ясновидецът вижда как душите на спящите хора на 

Земята са засетите ниви за заминалите от онзи свят. Без 

съмнение не е само изненадващо, а за този, който за 

първи път вижда това в духовния свят, е до висока степен 

потресаващо да види как човешките души, които живеят 

между смъртта и едно ново раждане, бързат да отидат при 

душите на спящите земни хора и търсят при тях мисли и 

идеи, които се намират в душите на спящите хора.  

Когато заспиваме вечер, тогава мислите, които са ми-

нали през нашето съзнание по време на нашето будно със-

тояние, започват да живеят, превръщат се в живи Същес-

тва. И душите на умрелите идват и вземат участие в тези 

идеи и мисли. Гледайки ги, те се чувстват нахранени.  

О, наистина е впечатляващо, когато човек насочва 

своя ясновидски поглед към душите на умрелите хора, ко-

ито всяка нощ идват при останалите живи на Земята, при 

спящите живи – тук трябва да се имат предвид приятели-

те и особено роднините по кръв.  

Мъртвите искат да се освежат, да се нахранят с мисли-

те и идеите, които приятелите и роднините са взели със 

себе си при заспиването, но често не намират нищо, което 

може да им послужи за храна. Защото има голяма разли-

ка между едни и други идеи през нашето спящо състоя-

ние. 

Когато през целия ден сме се занимавали само с мате-

риални идеи за живота, насочвайки погледа си само вър-

ху това, което става във физическия свят и може да бъде 

извършено там, и ако никога преди заспиването нямаме 

никаква мисъл за духовните светове, а напротив – отива-

ме при заспиването в духовния свят не с духовни мисли, а 

с нещо съвсем друго – тогава ние не предлагаме никаква 

храна на умрелите.  

Аз познавам областта в Европа, където младежите са 
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възпитавани във висшите училища да заспиват така, че 

предварително да изпиват значително количество бира, 

за да заспят по-дълбоко.  

По този начин техните идеи не могат да живеят в ду-

ховният свят – заспивайки, те не занасят там живи идеи. 

И когато след това идват души, те намират – така да се 

каже – една празна градина. Тогава с тези души на умре-

лите се случва това, което се случва с нас на физическо 

поле, когато настъпва глад поради неплодородие на на-

шите ниви.  

Именно в наше време може да се наблюдава много 

глад на душите, намиращи се между смъртта и едно ново 

раждане, защото материалистичното чувстване и мисле-

не са намерили вече голямо разпространение.  

И днес има много хора, които чувстват като нещо 

детинско да се занимават с мисли за духовния свят. Чрез 

това те отнемат на душите на умрелите духовната храна, 

която тези души трябва да получат от тях.  

За да бъде разбран добре този факт, нека споменем, че 

след смъртта душата може да се храни с идеите на онези 

души сред живите, с които е имала някаква връзка на Зе-

мята. Душата на умрелия не може да се храни с мислите и 

идеите на онези хора, с които тя не е имала никаква връз-

ка на Земята.  

Когато в нашето време ние разпространяваме Духов-

ната наука, за да имаме отново в душите нещо живо ду-

ховно, ние действително работим не само за живите, а се 

стремим да изпълним нашите сърца и души с мисли за 

духовния свят, защото знаем, че мъртвите, с които сме би-

ли свързани на Земята, трябва да се хранят след смъртта 

с тези идеи и чувства за поддържането на техния духовен 

живот.  Днес ние се чувстваме не само като работници за 

живите хора, а същевременно като работници така, че  
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духовно-научната работа, разпространението на антропо-

софския живот служи също и на духовните светове… 

Ето защо нашият стремеж е да разпространяваме Ду-

ховната наука в общества и групи, защото от значение е 

онези хора, които се занимават с Духовна наука, да бъдат 

заедно в общества…  

Ние се стремим да съберем душите, за да увеличим все 

повече посятата земя за мъртвите. Много хора, които днес 

умират, не намират никаква посята нива, защото техните 

семейства се състоят само от материалисти, но те намират 

такива посети ниви при душите на антропософите, които 

са се запознали с Духовната наука.  

Тази е вътрешната причина, поради която ние рабо-

тим в сдружение и полагаме грижи, за да може такива 

хора още преди умирането да се запознаят с тези, които 

на Земята се занимават с духовни въпроси, защото от това 

те могат да почерпят храна, когато антропософите се 

намират в спящо състояние…  

Mоже да се случи и следното: някой, след като умре, 

среща пречки в осъществяването на най-добрите си наме-

рения поради мислите на омраза, които го преследват от 

Земята, и не намира никакво утешение в любимите мис-

ли на онези, които са го обичали на Земята, понеже не мо-

же да ги възприеме поради техния материализъм.  

Тези закони на духовния свят, които ясновидецът мо-

же да наблюдава със своя поглед, са фактически безуслов-

но валидни. Те са така безусловно валидни, както ни учи 

един случай, който често пъти успявам да наблюдавам. 

Поучително беше да се наблюдава как действат мислите 

на антипатия даже и там, където не са били хранени с 

пълно съзнание. Могат да бъдат наблюдавани училищни 

учители, които не са могли да привлекат към себе си лю-

бовта на техните млади ученици, макар и това да са – така 
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да се каже – невинни мисли на антипатия и омраза. Ко-

гато един такъв учител умира, ние виждаме как той среща 

тези мисли, които остават да съществуват като пречки за 

неговите добри намерения в духовния свят.  

Учениците често не си дават сметка, когато учителят е 

умрял, че не трябва вече да го мразят, а запазват това чув-

ство по един естествен начин в душата си, спомняйки си 

как той ги е измъчвал. Чрез такива открития в духовния 

свят ние научаваме много за взаимното отношение между 

живите и мъртвите… 

Както беше именно констатирано, ние можем дейст-

вително да направим извънредно големи услуги на мина-

лите през смъртта човешки души, когато им четем за ду-

ховните неща.  

Това може да бъде направено, като мислено си предс-

тавим, че умрелият стои пред нас, опитваме се да си го 

представим такъв, какъвто си го спомняме – стоящ или 

седящ пред нас. Това можем да сторим едновременно с 

няколко души от умрелите. След това четем, но не гласно, 

а следим с внимание мислите, като винаги запазваме в 

съзнанието си мисълта, че мъртвият е пред нас.  

Това е четене на мъртвите.  

Не е нужно да вземаме някоя книга, но не трябва да 

мислим по абстрактен начин, а трябва да премисляме 

фактически всяка своя мисъл. 

Може да доведем работата даже дотам – макар и това 

да е по-трудно – че ако сме имали едно лично отношение 

с мъртвия и сме имали заедно с него общи мисли върху 

един светоглед или върху някоя област на живота, можем 

да четем даже и на някого, който не ни е бил близък на 

Земята. Това става даже чрез топлата мисъл, която насоч-

ваме към него – той постепенно насочва вниманието си 

към нея.  
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Така може да бъде полезно дори да четем на мъртви, 

които не са ни били близки на Земята. Това може да стане 

по всяко време. Аз бях запитан в кой час е най-добре това 

да бъде направено – то е напълно независимо от часа. 

Трябва само действително да премисляме мислите.  

Повърхностното четене не помага с нищо. Трябва да 

премисляме нещата дума по дума. И не е правилно, ако 

някой вярва, че това четене може да бъде полезно само за 

онези мъртви, които в живота си са се запознали с Духов-

ната наука – не е нужно това да е станало.  

Преди известно време един от нашите приятели беше 

безпокоен заедно с неговата жена всяка нощ. Те чувстваха 

едно обезпокояване. И тъй като скоро беше починал ба-

щата на този наш приятел, той веднага се досети, че ба-

щата иска нещо, че му се вестява като душа. И когато на-

шият приятел се посъветва с мене – установи се, че баща-

та, който през живота си не е искал да знае нищо за Ду-

ховната наука, след смъртта чувства една жива нужда да 

научи нещо за нея.  

И когато след това синът, заедно с неговата жена, про-

четоха на мъртвия цикъла ми от сказки върху Евангели-

ето на Йоан, душата беше задоволена до висока степен и 

почувства, че е превъзмогнала някои дисхармонии, които 

е изпитвала наскоро след смъртта.  

Този случай заслужава да бъде отбелязан, защото спо-

менатата душа беше на едни проповедник, който винаги 

е застъпвал своето религиозно становище пред хората, 

обаче след смъртта можа да бъде задоволена само чрез 

участване в четенето на едно обяснение, което Духовната 

наука дава за Евангелието на Йоан… 

Много неща стават в подсъзнателните дълбочини на 

душата, за което човек може да има най-много само едно 

предчувствие, но едва ли знае нещо в своето ясно дневно 

съзнание. И често в подсъзнателния живот може да става 
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напълно противоположно на това, което човек вярва или 

мисли в своето нормално съзнание.  

Един много частен случай е този, че един член на едно 

семейство се запознава с Духовната наука. Един брат, съп-

руг или съпруга, с който той е свързан, се настройва все 

по-антипатично към Духовната наука; често пъти изпада 

в истински гняв и даже беснее, когато съпругът или бра-

тът на съпругът e приел Духовната наука и се занимава с 

нея… Когато изследваме ясновидски такива души, ние 

често констатираме, че в подсъзнателните глъбини на ед-

на такава душа се развива най-дълбокият копнеж за Ду-

ховната наука.  

Понякога една такава душа има по-силен копнеж към 

Духовната наука, отколкото онзи, който със своето горно 

съзнание ѝ е ревностен последовател. Обаче смъртта пре-

махва тази покривка от подсъзнанието.  

В живота често се случва някой да се заглушава по от-

ношение на онова, което живее в подсъзнанието, и дейст-

вително има хора, които всъщност имат дълбок, даже 

много дълбок копнеж към Духовната наука, но се заглу-

шават в своето горно съзнание.  

Като вилнеят против Духовната наука, те заглушават 

своя копнеж и се мамят по отношение на този копнеж. 

Обаче след смъртта този копнеж се проявява толкова по-

силно. И често при тези, които в живота си са беснели 

против Духовната наука, след смъртта се проявява най-

силният копнеж към нея. Ето защо не пренебрегвайте че-

тенето на такива мъртви, които в живота си са водили 

борба против Духовната наука. С това ще им направите 

най-голямата услуга.  

Един въпрос, който често възниква, е този:  „Да, но как 

да знаем дали мъртвият действително иска и може да 

слуша?“ – Без ясновидски поглед е трудно да се знае това, 

но когато човек се занимава със спомена за мъртвите, той 
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постепенно бива изненадан от едно чувство: от чувството, 

че мъртвият го слуша…  

В поведението към Духовния свят трябва да бъде при-

ложено едно правило: Когато четем на мъртвите, ние им 

принасяме полза при всички обстоятелства, когато те ни 

слушат. Ако те ни слушат, ние изпълняваме първо нашия 

дълг, ако не – поне добиваме нещо като се изпълваме с 

мисли и идеи, които несъмнено ще служат за храна на 

мъртвите по посочения горе начин.  

Следователно при всички случаи не се изгубва нищо. 

Обаче практиката показва, че фактически мъртвите чуват 

това, което им се чете, и това е нещо извънредно разпрос-

транено между тях. Така се прави извънредно голяма ус-

луга на онези, на които четем за духовната мъдрост. 

Хората си съставят една грешна представа за живота 

между смъртта и едно ново раждане, когато задават въп-

роса: „Но защо е нужно да се чете на мъртвите? Не знаят 

ли те от собствено виждане това, което човек може да им 

чете тук на Земята – не го ли знаят те много по-добре?“ 

Този въпрос задава обаче само онзи, който не е в със-

тояние да разбере това, което човек може да изпита в ду-

ховния свят. Човек може да бъде във физическия свят без 

да има знанието за физическия свят. Нали и животните 

живеят заедно с нас във физическия свят, но въпреки това 

не знаят за този свят това, което ние хората знаем.  

Фактът, че един мъртъв живее в Духовния свят, не 

означава още, че той знае нещо за този свят, въпреки че 

може да го вижда. Онова, което се добива в Духовната на-

ука, се добива като знание само на Земята, а не може да се 

добие в духовния свят… 

Когато човекът живее в духовния свят между смъртта 

и едно ново раждане, той насочва своя копнеж към физи-

ческия свят така, както тук физическият човек насочва по 

определен начин своя копнеж към духовния свят.  
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И това, които човекът, намиращ се в духовния свят 

между смъртта и едно ново раждане, трябва да очаква от 

хората на Земята, е тези хора да му покажат и да направят 

да му блести от Земята онова, което може да се добие само 

на Земята. Наистина Земята не е била напразно създаде-

на в духовното мирово пространство. Тя бе сътворена, за 

да може да се роди онова, което е възможно само на Зе-

мята.  

И ако по-рано казах, че духовните Същества на духов-

ните светове не могат да четат нашите книги, сега трябва 

да кажа: Онова, което живее в нас като Духовна наука, е 

за духовните Същества и за нашите собствени души след 

смъртта това, което за физическите хора тук на Земята са 

книгите – онова, чрез което те научават нещо за света.  

Почувствайте тези важни думи: Ние трябва да дадем 

четиво на мъртвите… Но ние хората често отнемаме на 

мъртвите четивото, като се изпълваме само с това, което 

действително е невидимо в духовните светове, като из-

пълваме съзнанието си само с материални мисли.“ (137) 

 

„Човек трябва да има волята да се противопостави на 

всичките неистини, защото тези неистини, разпространя-

ващи се в света, представляват и онова, което се вплита в 

духовната аура и лишава мъртвите от възможността да 

проникнат през гъстата мъгла от черни формирования 

като произхождащите днес под формата на неистина от 

нашата журналистика – печатно и устно – и обвиващи 

цялата Земя като аура на неистината. През нея мъртвите 

могат да проникнат изключително трудно.  

Ето защо е необходимо да се опитаме да узнаем какво 

се разпространява днес в света като конкретна неистина 

… да узнаем чисто външната истина на физическия план, 

доколкото е достъпна, за да не поставяме пред душата си 
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мъгливо образувание, през което духовният свят просто 

да не може да проникне.“ (40) 

  

„Колкото и странно да звучи това, когато сме минали 

през средата на нашия живот между смъртта и едно ново 

раждане (между смъртта и едно ново раждане изтичат 

обикновено няколко столетия), тогава вътрешният живот 

на душата се насочва от духовният живот предимно към 

Земята долу.  

И когато човек живее след тази среда, той постоянно 

получава от Земята впечатления от това, което хората 

мислят и чувстват там – за всяка душа е така, че тя полу-

чава напълно определени впечатления.  

Така например една душа може да се вживее във вто-

рата половина на духовния живот и тя все повече да гледа 

да речем там долу онези хора, които подготвят по-късната 

епоха – духовно действащите хора. Някои от тези духовно 

действащи хора стават особено ценни за душата.  

Да, случва се душата да гледа особено един или двама 

човеци, които развиват тяхната дейност на Земята.  

Например един човек се е родил през втората полови-

на на 19 век, а през втората половина на 18 век се е нами-

рал още в духовния свят, обаче е гледал долу на Земята 

към знаменити хора, които са влияли тогава върху култу-

рата.  

Той намира като особено ценни някои хора и ги обик-

ва особено много. Това е едното, което душата изживява 

там: че тя гледа долу хората, които се развиват там. Но ка-

то гледа долу на Земята, тя влияе също върху тези земни 

хора, обаче не така, че това да възпрепятства тяхната сво-

бода – тя им влияе така, че определени неща, които жи-

веят в тяхната душа, изплуват в душата им по-лесно чрез 

това, че някоя душа от духовния свят гледа към тях. Така 
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земните хора биват подбудени за творчество, за дейност 

чрез душите, които гледат надолу към Земята и които ще 

се родят по-късно… 

Например случвало се е някой да е живял в духовния 

свят като душа през 18 век и в първата половина на 19 век 

приема като свой идеал един човек от земния свят. След 

това той иска да стане като този земен човек, да следва 

неговия пример след като се роди на Земята. Той гледа 

например и вижда книгите на един такъв земен човек, ка-

то когото иска да бъде след като се роди…  

Накратко, във втората половина на нашето духовно 

съществувание между смъртта и едно ново раждане ние 

се научаваме да познаваме в подробности човешките 

души, научаваме се да гледаме в душите.  

И самите ние, които сега живеем на Земята, можем да 

имаме съзнанието, че там горе в духовния свят живеят ду-

ши, които очакват да се родят в следващите десетилетия, 

които гледат в нашите души с копнеж и виждат в нашите 

души онова, от което те се нуждаят за тяхната подготовка 

за земния свят. Те виждат в това време на техния духовен 

живот нашите души с такава точност, както земният чо-

век вижда небето.  

Това е една представа, която ни показва как, когато се 

запознаем даже само малко с духовните светове, стигаме 

действително до чувството: „Ние сме наблюдавани“, за-

щото ние многократно сме наблюдавани.  

Погледите на духовните Същества са насочени върху 

нашите души – особено погледите на онези духовни Съ-

щества, които трябва да се родят на Земята. От това виж-

даме, че и в това отношение Духовната наука съвсем не е 

вредна за хората, защото тя ги насочва да се стремят да 

бъдат достойни за онова, което наблюдават в тях душите, 

на които предстои да се родят на Земята.“ (37) 
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