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Учителя: „Християнството дойде на времето си, за да из-

бави хората и да ги научи как трябва да изкупят греховете 

си… Та сега вече, ако имаш знание, може да изплатиш 

кармата си за 10 години, докато, ако нямаш знание, може 

да отнеме това изплащане и хиляди години.“ (1)1 

                                                        
1 Източниците на цитатите, отговарящи на числата в скоби, са 
включени в края на книгата – раздел „Библиография“. 
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Защо е важно човечеството да 

придобие правилно разбиране 

на Прераждането и Кармата? 
 

Учителя: 

 

 „Сега, като ученици, трябва да бъдете внимателни, да 

използвате знанието, което ви се дава. Това знание е не-

обходимо, за да решавате правилно задачите и труднос-

тите на своя живот. Трудности, изпитания ще ви се дадат, 

но правилно трябва да ги решавате. Така трябва да ги ре-

шавате, че да бъдете за пример на околните. Хората от 

света трябва да видят в лицето на всеки един от вас обра-

зец на човек без лицемерие и лъжа. Човек на дела, а не на 

думи. Веднъж влезли в Школата, вашата задача е да се 

справите с кармата си, да се освободите от всички свои 

кармични връзки, правилно да се развържете.“ (2) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

 

„Чрез Антропософията2 се запознаваме с много неща 

– с развитието на човечеството, дори на Земята и на на-

шата планетна система… Но това, което е особено важно 

за днешните антропософи, е придобиването на убежде-

ния по въпросите за прераждането и кармата.  

Начинът, по който хората ще придобият тези убежде-

ния за прераждането и кармата и ще намерят възможност 

да пренесат мислите за прераждането и кармата в обик-

новения живот, значително ще промени съвременния 

                                                        
2 Антропософия (в превод: „Мъдрост за човека“) или „Духовна 
наука“ – мистично течение, чрез което Рудолф Щайнер предава 
на човечеството много знания за тайните на човека и Всемира. 
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живот в бъдеще. Ще възникнат съвсем нови форми на жи-

вот и един съвсем различен съвместен живот между хо-

рата, който е необходим, за да не изпадне в упадък култу-

рата на човечеството, а да се развива напред, да следва 

един възходящ път…  

Всеки човек, ако притежава достатъчно енергия и ак-

тивност, ще стигне до вътрешно убеждение в реалността 

на прераждането и кармата. Обаче срещу това, което би 

трябвало да желае истинската Духовна наука, е изправен 

целият външен характер на нашата съвременна епоха…  

Целият външен живот, както ни се представя днес, е 

образец за такива човешки взаимоотношения, които са 

оформени и изградени с изключване, дори с отричане на 

идеята за прераждането и кармата. Като че ли хората биха 

искали да изключат всички възможности чрез собстве-

ното си душевно развитие да могат да стигнат до исти-

ната, че съществуват прераждане и карма – така е устроен 

външният живот днес. Действително няма нищо по-

враждебно спрямо едно истинско убеждение в преражда-

нето и кармата от житейския принцип, че за това, което 

човек заработва, трябва да получи съответната заплата… 

Разбира се, не трябва да разглеждате нещата и така, че 

Духовната наука най-радикално изхвърля на бунището 

принципите от практическия живот и че за една нощ иска 

да въведе нов житейски порядък. За това и дума не може 

да става. Но хората трябва да започнат да възприемат ми-

сълта, че в действителност в един световен ред, в който са 

убедени, че работата и заплащането трябва непосредст-

вено да си съответстват… никога не може да възникне 

едно истинско убеждение в прераждането и кармата.  

Естествено съществуващият житейски порядък първо-

начално трябва да си остане такъв, защото тъкмо антро-

пософът би трябвало да осъзнава, че това, което същест-

вува, е предизвикано пак от закона на кармата и поради 

това съществува с право и по необходимост. Но той трябва 

да започне да допуска и възможността, че в организма на 
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нашия световен ред като един нов зародиш започва да се 

развива това, което може и трябва да следва от признава-

нето на идеята за прераждането и кармата. 

От идеята за прераждането и кармата преди всичко 

следва, че не трябва да се чувстваме случайно поставени 

на мястото, което заемаме в живота, а че в основата на 

това лежи едно несъзнателно волево решение. Ние, в из-

вестен смисъл, преди да встъпим в сегашното си земно съ-

ществуване (което сме си изработили в духовния свят 

между смъртта и раждането като резултат от предишните 

ни прераждания) в духовния свят сме взели решение – 

което просто сме забравили, когато сме влезли в тялото 

си – да се поставим на мястото, което заемаме.  

Така че резултатът от едно собствено волево решение 

преди раждането ни е поставил в нашето житейско поло-

жение и ни е дал склонност към онези удари на съдбата, 

които ни сполетяват. И когато тогава човек стига до убеж-

дението в реалността на закона на кармата, няма да за-

къснее и това той да започне да изпитва до голяма степен 

симпатия, а дори и любов към мястото, на което той сам 

се е поставил, каквото и да е това място…  

Животът ни много се е усложнил, но е станал такъв 

благодарение на най-различните карми на отделните 

хора, които днес живеят на Земята. Това несъмнено е 

така. За този, който дори само малко прозира в хода на 

развитието на човечеството, нещата изобщо не стоят така, 

че в бъдеще да можем да се озовем в един живот, който да 

бъде по-малко сложен. Напротив, животът ще става все 

по-сложен и по-сложен! Външният живот ще става все 

по-сложен, дори и ако в бъдеще повечето човешки дей-

ности започнат да се изпълняват от машини.  

Живот, който да ощастливява хората във физическата 

инкарнация, ще бъде възможен във все по-малка степен, 

освен ако не се появят едни съвсем други условия, раз-

лични от тези, които са налице в нашата култура. А тези 

други условия трябва да са такива, които се получават 
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вследствие от проникването на човешката душа с исти-

ната за прераждането и кармата. 

Посредством тази истина човек ще разбере, че с ус-

ложняването на външната култура паралелно ще започне 

и нещо съвсем различно. Какво е необходимо, за да могат 

хората все повече да се проникват от истината за прераж-

дането и кармата? Ако не желаем нашата култура да пре-

търпи упадък, трябва тази истина в сравнително кратък 

срок така да се внедри в обучението в училище и да обх-

ване хората още в детската им възраст, както например 

вече прави това с планетната система на Коперник… 

Ако човешката култура не желае да претърпи упадък, 

в нея трябва да навлезе истината за прераждането и кар-

мата, но за целта не разполагаме с толкова много време, 

колкото за възприемането на системата на Коперник. И 

тези, които днес се наричат антропософи, са призвани да 

вложат усилията си за това истината за прераждането и 

кармата да се разпространи чак до детската душа… 

Но какво е необходимо, за да навлезе тя в детската 

душа? Загубата на дълбочина бе необходима за възприе-

мането на Коперниковата система, а за възприемането на 

истината за прераждането и кармата е необходимо задъл-

бочаване … една способност за навлизане във вътрешно-

душевните изживявания, в такива неща, които всяка 

душа трябва да изживее в дълбоките вътрешни основи на 

собствената си същност… 

Когато този, който представя окултни изследвания 

пред силно вярващи хора, пред вярващите до отдаденост 

натури от съвременността, се оглежда във всички посоки 

и си задава въпроса: „Защо този или онзи човек е особено 

силно вярващ, защо има такава пламенност на вярата и 

ентусиазъм, защо у един или друг човек се крие геният на 

религиозното благоговение, на постройката на мисълта 

съобразно свръхсетивните светове?“ 

Когато човек си постави този въпрос, той получава 

един забележителен отговор. Ако се върнем към минали 
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прераждания на такива силно вярващи натури, за които 

вярата е най-важният факт в техния живот, дори и това да 

се е получило в една по-късна възраст, откриваме забеле-

жителния факт, че това са индивидуалности, които в ми-

налите си прераждания са били учени, разумни хора. Зна-

нието от тяхната предишна инкарнация, рационалният 

елемент на разсъдъка от предишното прераждане са се 

трансформирали тъкмо в елемента на вярата в настоя-

щото им прераждане…  

А когато се срещаме с материалисти, които вече не 

вярват, а искат само да знаят, тогава откриваме – това е 

един толкова загадъчен факт – слабоумие в предишното 

прераждане. Така истинското изследване на различните 

инкарнации дава този странен резултат, че именно енту-

сиазираните вярващи натури, които обаче не са фана-

тици, а са вътрешно убедени в принадлежността на тях-

ната същност към по-висшите светове, са си изградили 

тази съвременна вяра на основата на знанието, което са 

придобили в предишни инкарнации, докато материалис-

тическото познание е било придобито вследствие на тъ-

пота на мирогледа в предишни инкарнации. 

Помислете си как се променя цялото възприятие на 

живота, когато човек вдигне поглед от това, което изжи-

вява в непосредственото настояще, и го насочи към онова, 

което изживява човешката индивидуалност по времето 

на прехода през различните си прераждания… 

Може би един съвременен материалист все още здраво 

се държи за тезите си, той може и да казва: „Само знани-

ето е валидно, а вярата няма сигурна основа“ – затова пък 

го опровергава един друг валиден факт: вярата действа 

съживяващо на нашето астрално тяло, докато безверието 

изсушава астралното тяло, оставя го да се съсухри. Вярата 

представлява за астралното тяло това, което е храната за 

физическото… 

Не е ли чудно, че човек иска да ликвидира вярата и да 

освободи място за знанието, а от друга страна астралното 
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тяло на човек, който не може да вярва, се изсушава и съ-

сухря? – Ако действително насочим вниманието си в тази 

посока, виждаме, че това може да стане дори ако разглеж-

даме само единия живот. Защото, за да признаем, че един 

безверник изсушава астралното си тяло, не е необходимо 

да разглеждаме последователните прераждания, а е дос-

татъчно да разгледаме само една инкарнация. Следова-

телно можем да кажем: Безверието съсухря астралното 

ни тяло, вследствие на което обедняваме; в следващото си 

прераждане ще изсушим и своята индивидуалност. Пос-

редством безверието в следващото прераждане ставаме 

затъпели и неспособни да придобием знание… 

За този, който прозира в същността на нещата, всички 

тривиални приказки, противопоставящи вярата и знани-

ето, нямат по-голяма стойност от дискусията между 

двама души, единият от които твърди, че досега за човеш-

кия напредък имат по-голямо значение мъжете, а другият 

– жените… За познавачите на духовните факти е ясно: 

Както се съотнасят във външния физически живот двата 

пола, така се съотнасят вярата и знанието…  

Можем да кажем: Както човек в последователните си 

прераждания сменя своя пол, така че по правило веднъж 

е мъж, веднъж – жена, така по правило се редуват една 

инкарнация, в която човек е в по-голяма степен вярващ, 

и друга, в която отдава повече тежест на разума… 

Винаги трябва да се подчертава, че не е достатъчно ан-

тропософите да искат да направят някоя жертва. Някои 

хора на драго сърце биха желали да направят много жер-

тви, но за да се принесе една достойна за света жертва, чо-

век първо трябва да притежава силата за тази жертва. Чо-

векът на първо място трябва да представлява нещо, преди 

да може да се пожертва, иначе пожертването на себелю-

бието не е с особена стойност.  

В известен смисъл липсата на стремеж към съвършен-

ство, към непрестанно развитие, за да може това, което 

той ще предложи, да има някаква стойност, е един вид 
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егоизъм, макар и сдържан, един вид удобство. 

Би могло да изглежда така – но моля, не разбирайте 

това погрешно, – като че ли проповядваме безсърдечие. 

Става така, че много лесно външният свят днес може да 

упрекне антропософите: „Вие се стремите да усъвършенс-

твате душата си, да напреднете по отношение на вашата 

душа! Вие ставате егоисти!“ – И сега трябва да признаем, 

че в този стремеж към съвършенство могат да се появят 

много странни приумици, много погрешност и заблуди. 

Няма нужда винаги да изпитваме сляпа симпатия към 

това, което много често се явява сред антропософите като 

принцип на развитието. Зад този стремеж често се крие 

извънредно много неправомерен егоизъм. 

От друга страна, трябва да подчертаем, че живеем в та-

кова време, в такава културна епоха, когато безкрайно 

много се разточителства тъкмо с всеотдайната жертвого-

товност. Въпреки че навсякъде е разпространено безсър-

дечие, съществува и извънредно голямо прахосване на 

любов и жертвоготовност.  

Това не трябва да бъде погрешно разбирано, а трябва 

да сме наясно, че когато любовта не се явява чрез мъдрия 

житейски опит, с мъдро познаване на съответните обсто-

ятелства, тя може да се окаже на едно много неправилно 

място и може в по-голяма степен да навреди, отколкото 

да служи на хората. 

Ние живеем във времето, когато голям брой хора имат 

нужда нещо отново да проникне в душата им – нещо, ко-

ето да съумее да подтикне душата напред; нещо от това, 

което носи Духовната наука, за да могат да обогатят и из-

пълнят душите си със съдържание. За следващото си пре-

раждане, а също и за работата между смъртта и новото 

раждане, човечеството трябва да се стреми към дела, ко-

ито да не се осланят само на старите традиции, а към ис-

тински нови дела. Тези неща трябва да се разглеждат с го-

ляма сериозност и с истинско достойнство, защото трябва 

да се установи като факт, че Духовната наука има мисия, 
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че тя е като културен зародиш, който трябва да покълне и 

разцъфти за в бъдеще… 

И все пак в живота помъдряваме най-много от това, в 

което сме сгрешили. Учим се от това, в което сме сгре-

шили. Точно от това, в което не сме успели, помъдряваме 

най-много. Задайте си честно въпроса колко често имате 

възможността да повторите това, в което сте сбъркали, 

точно в същата ситуация като преди. Рядко ще се повтори 

същото положение на нещата.  

А нямаше ли животът да е във висша степен безсмис-

лен, ако житейската мъдрост, която сме съумели да при-

добием от грешките си, бъде изгубена за земното човечес-

тво? Само тогава, когато можем да се върнем обратно, ко-

гато в един съвсем нов живот можем да използваме нау-

ченото като житейски опит в едно предишно прераждане 

– само тогава животът има смисъл. Затова е безсмислено 

да се стремим към душевно съвършенство само за този зе-

мен живот… 

А особено безсмислено е за онези, които смятат, че 

след преминаването през портата на смъртта всичко 

свършва. Каква сила, каква енергия и увереност в живота 

щяха да получат хората, ако знаеха, че ще могат да опол-

зотворят в един нов живот силата, която привидно се из-

губва! Съвременната култура е такава, каквато е, защото 

за тази култура е натрупано извънредно малко от пре-

дишните инкарнации на хората. Действително душите са 

обеднели в последователните си инкарнации.  

Защо душите обедняват? Да отправим поглед към вре-

мената преди Мистерията на Голгота. Тогава е съществу-

вало едно древно ясновидство и са били на разположение 

магическите сили на волята. Така е било чак до началото 

на християнската епоха. Но през последните години чрез 

древното ясновидство от висшите светове е навлизало 

само злото, демоничното. Навсякъде в Евангелията се 

споменава за демонично обладаване в обкръжението на 

Христос. Това, което е живяло в древността в човешките 
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души като първична връзка с божествено-духовните сили 

и същества, се е изгубило за душите. Тогава в човечест-

вото навлиза Христос… 

Християнството до днес е трябвало да действа така, 

както е и действало, тъй като в човечеството душите са 

били слаби, изпразнени. То не е могло да разгърне вът-

решната си мощ, защото в човечеството са се намирали 

слаби души. Какъв е бил случаят може да се покаже с по-

мощта на сравнението с една друга вълна на човешката 

култура, а именно вълната, която е довела човешкото раз-

витие на изток до будизма.  

В будизма съществува убеждението в прераждането и 

кармата, но по такъв начин, че напредъкът в човешкото 

развитие се разглежда така, сякаш той има само задачата 

възможно най-бързо да изведе хората извън живота. На 

изток е действала една вълна, в която вече не е бил налице 

поривът към живот. Следователно виждаме, че всичко, 

което би трябвало да въодушеви, да определи човека за 

земната му мисия, е заличено у принадлежащите към 

културната вълна на будизма.  

И ако будизмът беше спечелил по-широко разпрост-

ранение на запад, това щеше да е доказателство за същес-

твуването на много души, които се числят към най-сла-

бите, към най-непригодните за живот, защото именно те 

са тези, които биха го приели. Навсякъде на запад, където 

под някаква форма би могъл да се появи будизмът, това 

би било доказателство за факта, че душите искат да на-

пуснат земната си мисия по най-бързия възможен начин, 

че те не могат да се примирят с нея… 

От голямо значение е човек в съвременната култура да 

постигне едно задълбочаване на Христовия импулс, така 

че този Христов импулс да се превърне в най-съкровената 

сила на човешката душа и следователно душата да става 

все по-богата и все по-задълбочена, гледайки същевре-

менно към бъдещето… Дори и да се направят само пър-

вите крачки за навлизането на идеите за прераждането и 
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кармата в живота, тези скромни начални опити са от ог-

ромно значение. Колкото повече започваме да преценя-

ваме хората задълбочено според вътрешните им способ-

ности, толкова повече даваме път на това, което трябва да 

бъде основният характер на бъдещото човечество…  

Отделният човек може да извършва една или друга 

дейност, която е вътрешно добро за душата – това ще съ-

бере отделните души в антропософския живот и ще им 

помогне да работят така, че този антропософски живот да 

може все повече да се влива във външната култура.  

Знаем, че когато душата намери своята истина в Ду-

ховната наука, укрепва цялостният външен живот – за-

това се събират хора от всякакви външни житейски нап-

равления, с всякакви професии и характери… 

Ръководенето на живота посредством външните за-

кони и институции става толкова сложно, че хората вече 

няма да могат да се справят. Затова пък чрез прониква-

нето на закона на кармата в душата ще се оживи знанието 

за това какво трябва да правят хората, за да намерят в соб-

ствената си душа своя път в света… 

Човек трябва да е ориентиран към съвместно същест-

вуване и уважение, трябва да зачита човешкото достойн-

ство. А това може да стане само ако хората бъдат разби-

рани, взимайки под внимание закона за прераждането и 

кармата. Съвместният живот на хората ще се издигне на 

едно по-високо ниво едва когато в душата се оживи зна-

чението на закона за прераждането и кармата… 

За мен е важно тези, които се обявяват за последова-

тели на антропософското културно движение, да се про-

никнат от идеите за прераждането и кармата, така че да 

придобият съзнание за това как може да се промени жи-

вотът, ако във всяка човешка душа е налице съзнанието 

за прераждане и карма. Защото съвременната култура се 

е формирала с изключване на идеите за прераждането и 

кармата. И това е значителното, което ще настъпи с по-

мощта на Духовната наука – че тези неща действително 
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ще обгърнат живота, ще проникнат в културата и по този 

начин съществено ще ги преобразят… 

И ако тези два феномена не са изиграли никаква роля 

за възникването на съвременната култура като всеобща 

мисъл на човечеството, то при всички култури на бъде-

щето тези идеи ще играят първостепенна роля! 

В съзнанието на антропософа трябва да живее усеща-

нето, че съдейства за създаването на една нова култура. 

Това усещане, това чувство за интензивното значение на 

прераждането и кармата в живота ще бъде нещо, което би 

могло да сплоти една група хора днес, без оглед на външ-

ните условия, в които се намират.“ (4) 

 

„Между нещата, които по време на нашите разсъжде-

ния трябва да оставим да стигнат до нас, има и такива, за 

които можем да си кажем, че не са от най-значителните и 

важните, ако става въпрос за това: кое е новото, което 

всъщност трябва да получи съвременното човечество. Но 

това са фундаментални неща, фундаментални истини, ко-

ито навлизат в човечеството по един наистина нов начин. 

И няма нужда да отиваме твърде далеч, за да охарактери-

зираме в какво всъщност се състои новото в антропософ-

ското движение. То се състои в това, че двете основни за 

нас истини пристъпват към човешката душа по един все 

по-убедителен начин: това са истините за прераждането 

и за кармата. Може да се каже, че това, което антропо-

софът открива най-напред по своя път, когато има сери-

озни стремежи, е необходимостта от познания за прераж-

дането и кармата… Всичко останало произтича от това 

дали човекът има съответното отношение към преражда-

нето и кармата… 

Когато човек стигне до познанието за прераждането и 

кармата, нещата стават напълно различни. Трябва да сме 

наясно, че това, което живее в душата на един такъв чо-

век, когато той прекрачи портата на смъртта, няма значе-

ние просто за една отдалечена от Земята сфера, а че от 
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това, което той изживява между раждането и смъртта, за-

виси бъдещето на Земята.  

Тя ще изглежда външно така, както я направят тези, 

които преди това са били на нея. Цялата планета и бъде-

щият съвместен живот на хората зависят от това как са 

живели те в предишните си въплъщения. Това е душевно-

моралното, свързано с тази идея, така че един човек, 

който е приел това, знае: с начина, по който съм живял на 

Земята, ще повлияя на всичко, което ще се случи в бъде-

щето – на цялата бъдеща култура! Така с помощта на зна-

нието за прераждането и кармата отвъд границите на 

раждането и смъртта се разпространява нещо, което до-

сега човекът е познал само в тесни граници: чувството за 

отговорност! Виждаме как израства едно засилено чувст-

вото за отговорност. В него се изразява явяващото се като 

едно дълбоко и важно морално следствие от идеите за 

същността на прераждането и кармата.  

Човекът, който не вярва в прераждането и кармата, 

може да каже: „Когато премина през портата на смъртта, 

най-много да бъда наказан или награден за това, което 

съм направил тук, аз ще изпитам последствията от своето 

битие в един друг свят; този друг свят обаче се намира под 

управлението на някакви духовни сили, които ще възпре-

пятстват това, което нося в себе си, да не навреди на света 

като цяло.“ – Но това не може вече да каже този, който 

знае, че посредством прераждането хората ще се развият 

според това как са живели в предходния си живот. 

Това е значимото и важното – че фундаменталните 

идеи на антропософския мироглед ще преминат в душев-

ния живот и във възгледите на човека и ще се появят като 

морални импулси, за които хората от миналите епохи 

дори не са имали представа. Чувството за отговорност, 

както видяхме, ще се разрасне по един начин, който 

изобщо не е бил възможен дотогава… 

При досега съществуващите предпоставки, когато 

срещнем някой човек, развиваме симпатия, антипатия, 
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по-голяма или по-малка любов и т.н.. Трябва да се каже, 

че начинът, по който се отнасят днес хората един към 

друг, всъщност е резултат от онзи мироглед, който смята 

земния живот за заключаващ се между раждането и 

смъртта.  

Ние наистина живеем така, както би трябвало, ако 

беше вярно това, че човек е само веднъж на Земята. Мо-

жем да кажем: Ние се отнасяме към своите приятели, ро-

дители, братя и сестри и т. н. така, че всичко, което чувст-

ваме и усещаме, е съпътствано от разбирането, че сме 

само веднъж на Земята. Ще се получи едно напълно нео-

бикновено преобразяване на живота, ако не само в гла-

вите на отделни хора, както е днес все още, живее като те-

ория това, че съществуват прераждане и карма… 

Един от важните кармични въпроси по същество е 

този: Как става така, че в настоящия живот сме заедно с 

хората, с които сме свързани по кръвен път? Защо сме за-

едно с тях в началото на този живот? По този въпрос ду-

ховно-научното изследване показва нещо твърде харак-

терно. По правило – много факти го показват, но все пак 

има безброй изключения – става така, че с хората, които 

срещаме съвсем непроизволно в началото на своя живот, 

вече сме били заедно в един предишен живот, най-често 

дори в непосредствено предхождащия, при това по сре-

дата на живота, около 30-тата година.  

Тогава по някакъв начин сме ги избрали свободно, 

като сме били привлечени към тях от сърдечните си 

склонности и т. н. Ще изпаднем в голяма грешка, ако раз-

глеждаме хората, с които сме заедно в началото на живота 

си, като такива, с които сме били заедно също така в на-

чалото на някой друг предишен живот. Не в началото, не 

в края, а по средата на даден живот по свободен избор сме 

били с тези, с които в следващия живот сме в кръвно род-

ство. Много често случаите са такива, че този, с когото 

свободно сме се свързали в брачен съюз, в следващия ни 

живот се явява като баща, майка, брат или сестра.  
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Духовно-научното изследване показва, че това, което 

човек спекулативно би предположил, когато умува над 

нещата, обикновено е неправилно… 

В общата идея, че в смисъла на кармата човек сам си 

избира родителите, все още няма нищо особено. Но човек 

добива една представа за този избор, която може да се 

затвърди с помощта на всички останали житейски опит-

ности, когато знае: Тези, които сега си избрал напълно не-

съзнателно, си бил избрал в един предишен живот по вре-

мето на най-будното си съзнание – тогава, когато си бил 

най-зрял. 

Вероятно това днес може да се окаже неприятно, но 

все пак много често е вярно. Защото, ако не е доволен от 

своите кръвни роднини, човек ще научи, че той сам е пос-

тавил началото на това си недоволство и че следователно 

трябва да се погрижи по различен начин за следващия си 

живот и едва тогава идеята за прераждането и кармата ще 

стане плодотворна в живота. Тези идеи не служат за задо-

воляване на нечие любопитство и т. н., а за нашето усъ-

вършенстване и следователно за усъвършенстването на 

целия живот.  

Това важи също и за настоящия живот и последстви-

ята от него, а именно че тези, с които се свържем около 

30-тата си година – когато вярваме, че преценяваме с 

пълния си разсъдък – се свързват с нас така, че в следва-

щия ни живот ще се появят в неговата изходна точка, 

може би като родители или като братя и сестри. Когато 

знаем от какво зависи формирането на семейните конфи-

гурации и това с кои хора да бъдем, чувството ни за отго-

ворност ще се разшири значително под влияние на иде-

ите за прераждането и кармата… 

Силите, които действат най-дълбоко в душата, произ-

лизат от миналия живот, в който тези взаимовръзки са 

били предизвикани от нас самите чрез най-голямата сила 

на приятелството, на съзнателната любов. Това, което е 

царяло като съзнателни сили в единия живот, действа 
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като несъзнателни сили в следващия живот… 

Когато разглеждаме нещата по този начин, се разк-

рива като една идея от най-дълбоко значение, че най-

важните импулси, които трябва да произлязат от Духов-

ната наука, трябва да бъдат морално-душевните импулси. 

Днес посочихме чувството за отговорност в различни 

сфери. Бихме могли също така да разгледаме любовта, съ-

чувствието, които приемат най-различни форми под вли-

яние на идеите за прераждането и кармата… 

Това, което в единия живот е най-вътрешното и при-

тежава най-съкровените импулси, в следващия живот е 

най-откритото: Когато в едната инкарнация изпитваме 

най-дълбоки приятелски чувства към определени хора, 

подготвяме едно външно кръвно родство и т. н.  

Нещата стоят по сходен начин и в една друга област… 

Начинът, по който мислим – дали приемаме една истина 

лековерно или пък я проверяваме с всички възможни 

средства, дали имаме усет за истината или пък сме фана-

тици – това придобива съвсем различен смисъл по отно-

шение на човешкото развитие вследствие на идеите за 

прераждането и кармата. Защото това, което в настоя-

щата инкарнация е само вътрешно, в следващата става 

напълно явно.  

И който например често лъже или пък има склонност 

към това да повярва на нещо, без особено да се замисли, в 

следващата или в по-следващата си инкарнация ще се 

превърне в повърхностен човек.  

Защото какво и как мислим, как се отнасяме към исти-

ната, следователно това, което в тази инкарнация е вът-

решно, ще бъде мярката в следващата. Ако например в 

тази инкарнация смятаме даден човек за лош, без съвсем 

точно да сме проверили това, докато ако го бяхме прове-

рили по-добре, той е щял да се окаже добър или поне на-

половина добър – ако в живота си носим тези мисли неп-

роверени, ще се получи така, че тъй като сме си изградили 

предразсъдъци за хората, в следващата инкарнация ще се 
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превърнем в непоносими, свадливи, отвратителни хора… 

Извънредно важно е да схванем тези неща правилно и 

да се запознаем с мисълта от какво фундаментално зна-

чение е да приемем в дълбините на вътрешния си свят 

навлизащото като нещо наистина ново и обновяващо 

всичко останало в духовното развитие на съвременността, 

благодарение на идеите за прераждането и кармата… 

Както някога е било узряло времето за възприемане на 

Коперниковия мироглед, така сега то е узряло за учението 

за прераждането и кармата. И това, което трябва да се 

случи в хода на човешкото развитие, ще се случи, колкото 

и много сили да се изправят срещу него. А с истинското 

разбиране за прераждането и кармата всички други неща 

ще се наредят от само себе си.“ (4) 
 

„Апостол Павел трябваше да упъти хората да приемат, 

че работата във всяко индивидуално въплъщение е от ог-

ромна важност. В контраст с относително скорошната 

доктрина на Буда, че индивидуалното въплъщение е без-

целно, той почти трябваше да преувеличи това учение. 

Човек трябва да се научи да казва: „Не аз, а Христос в 

мен!“ – Това е пречистеният Аз.  

Чрез Павел духовният живот ставаше зависим от това 

единствено въплъщение за цялото бъдеще. Сега, когато 

такова едно възпитание на душата е завършено и доста-

тъчен брой хора са преминали през него през изминалите 

2000 г., дошло е времето отново да се говори за 

прераждане и карма. Ние трябва да се стремим да въз-

становим нашия Аз до чистото състояние, в което е бил 

преди да започне своите въплъщения.“ (5) 

 

„Някои неща, които стават тук, когато определен брой 

хора чрез своята карма са доведени в Антропософското 

общество, са предхождани от други събития, станали с 

тези хора преди да встъпят в земния живот, който пък е 

следствие от събития, станали в минали земни животи… 
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Днес в света има много хора, които срещаме тук и там 

и за които можем да кажем, че чрез предземното им съ-

ществуване са били определени за Антропософското об-

щество, но поради определени събития не могат да наме-

рят пътя в него. Такива хора съществуват много повече, 

отколкото можем да си представим… Как стигат те дотам 

да развият своята карма в миналите земни животи в по-

соката към антропософията?... 

Съществуват известен брой души, които стигат до си-

лен стремеж към Антропософията в душата си поради 

факта, че в предишния си земен живот с особена сила са 

почувствали, че християнството е стигнало до важна пов-

ратна точка…  

Това води обаче дотам – предимно в първата половина 

на 19-то столетие тези души да имат връзка помежду си, 

както и в живота между смъртта и едно ново раждане в 

духовния свят. И в първата половина на 19-то столетие в 

духовния свят има съюзи на душите, които са извлекли 

последствията от християнството, което са изживели тук 

на Земята – извлекли са последствията на своето земно 

християнство в целостта, блясъка и всеобхватната свет-

лина и откровение на духовния свят.  

Именно в първата половина на 19 век в живота между 

смъртта и новото раждане има души, които изпитват 

стремеж да превърнат в космически имагинации3 това, 

което са чувствали в предишен християнски земен живот. 

Там в свръхсетивния свят е извършено именно това, което 

веднъж описах като свръхсетивен култ. Голям брой души 

биват събрани в тези общо изтъкани космически имаги-

нации, в тези мощни картини на бъдещо съществуване, 

което след това трябва да бъде търсено в изменена форма 

в следващия земен живот.  

Но там вътре е втъкано всичко, което се е разиграло 

като тежки вътрешни борби, които са били много по-

                                                        
3 Имагинации – зрителни образи и картини в духовния свят 
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тежки, отколкото хората обикновено си представят, 

между 7-то, 13-то и 14-то столетие сл. Хр. Душите на хо-

рата, които имам предвид, са изпитали някои неща 

именно през това време. И всичко, което са изпитали, са 

го втъкали в онези мощни космически имагинации, ко-

ито съвместно са били изтъкани от по-голям брой души в 

първата половина на 19-то столетие.  

Всичко, което е било изтъкано там като космически 

имагинации, е проникнато от една страна от нещо, което 

не мога да опиша по друг начин, освен като един вид коп-

неещо, изпълнено с очакване чувство. Цялото изработ-

ване на мощни имагинации се изживява от тези души 

така, че в своите безплътни души те получават нещо сгъс-

тено, получено от сбора на разнообразни подробности. 

Това е чувството, което мога да опиша приблизително по 

следния начин: „Там долу в нашето последно земно съ-

ществуване бяхме привлечени от Христос. Ние дълбоко 

чувствахме тайните, които традицията беше запазила за 

християните – тайните за свещеното и сериозно събитие, 

което стана в началото на християнското летоброене в 

Палестина. Но Христос стоеше ли пред душите ни в пъл-

ната си слава, в пълното си сияние?“  

Този въпрос се надига в сърцата. Те си казват: „Не на-

учихме ли едва след нашата смърт как като космическо 

слънчево същество Христос е слязъл на Земята от косми-

ческите висини? Почувствахме ли го като слънчево съ-

щество? Той вече не се намира тук: Той се е съединил със 

Земята; тук съществува само нещо като космически спо-

мен за него. Ние трябва отново да намерим пътя към Зе-

мята, за да имаме Христос пред душите си.“ – Копнежът 

за Христос придружава тези души от изтъкаването на ве-

личествените космически имагинации, сътворени заедно 

с духовните същества от горните йерархии. Този копнеж 

придружава тези души от предземното съществуване в 

тяхната следваща инкарнация.“ (7) 
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„При известна задълбоченост винаги се проявява бла-

годарност към земното битие, когато животът се разг-

лежда не с емоции, а от чистата душа. Възможно е да се 

съжалява за някои неща, които животът е поднесъл, но в 

повечето случаи такова съжаление е чиста заблуда. За-

щото, ако не бе се случило в живота това, за което се съ-

жалява, човек не би станал това, което е…  

Тази благодарност може да се чувства, дори и човек да 

не е напълно съгласен с живота – когато повече очаква от 

живота. Човек може и е също благодарен, когато получи 

от някого едно малко парче сладкиш, макар че е очаквал 

голямо парче. Това, че сме очаквали по-голямо парче, на-

истина не трябва да попречи на благодарността… 

Това е най-хубавият начин човек да бъде воден от собс-
твената личност към свръхсетивното – като се мине през 
чувството на благодарност към живота… Тогава любовта, 
когато е родена от благодарността към живота, разтваря 
сърцето за духовните Същества.“ (6) 

 

„Течението на арх. Михаил трябва да ръководи всички 
вас сега, когато сте живи на Земята, и след това, когато ще 
сте минали през портата на смъртта. Вие ще намерите в 
духовния свръхсетивен свят всички онези души, с които 
трябва да подготвяте делото, което трябва да се извърши 
в края на това столетие и което трябва да изведе човечес-
твото от голямата криза, в която е навлязло.“ (8) 
 

„Изкушението на хората да си съставят идеи за всевъз-

можни кармични връзки, за всевъзможни неща, които са 

свързани с повтарящите се земни съществувания, е твърде 

голямо и източникът на илюзии в тази област е извън-

редно голям… Колко лесно при един музикант сме 

склонни да мислим, че в миналия му живот, или най-мал-

кото в някой от миналите му животи, също е бил музикант 

– ако ли не музикант, то човек на изкуството. Но когато 

действително изследваме нещата, виждаме, че съвсем не е 

така винаги, а се случва даже много рядко.“ (8) 
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„В наше време ние стоим в началото на новото господ-

ство на Михаил, чрез което се подготвя онова, което 

трябва да настъпи в настоящия (20-ти) век: голям брой 

хора – именно онези, които стигат до едно действително 

разбиране на Антропософията – да изминат преди края 

на века ускорено времето между смъртта и едно ново раж-

дане и да се обединят отново на Земята… за да дадат пос-

ледния – ако мога да се изразя така – свещен импулс за 

по-нататъшното развитие на духовния живот на Земята… 

Това ще ги накара да разберат, че трябва да работят в 

посоката да станат все повече и повече продължители на 

онова, което някога е живяло в Мистериите… 

Човек може да се проникне с нещо, което действа в ду-

шата, когато постави пред погледа си онзи момент, в кой-

то Михаил, заедно с определен брой Ангели, Архангели и 

човешки души, виждаха как Христос напуска Слънцето, 

за да влезе в тялото на един човек и чрез това, което може 

да изживее в човешкото тяло на Земята, да се свърже с по-

нататъшното развитие на земното човечество… 

Михаил се намираше тогава в едно особено положе-

ние. Когато един Архангел не е ръководен дух на земните 

работи, въпреки това неговите импулси се вливат в това, 

което другите вършат. Защото от редуващите се господс-

тва на 7-те Архангели постоянно се вливат импулси, ма-

кар само един да е главният в даден момент. Когато нап-

ример в минали епохи Гавраил е бил ръководният дух в 

развитието на човечеството, от него се вливаше в земното 

развитие главно това, което той трябваше да управлява; 

обаче другите Архангели съдействаха.  

Но когато Гавраил упражняваше своето господство 

(1510 г. – 1879 г.), Михаил беше в едно особено положение 

– не можеше да съдейства от Слънцето за земните работи. 

Това е едно твърде особено положение за един ръководещ 

Архангел: да вижда, че неговата дейност, която е била уп-

ражнявана през дълги периоди, е „престанала“. И Ми-

хаил каза на своите: „Необходимо е за времето, в което не 
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можем да изпращаме импулси на Земята – което ще за-

върши към 1879 година – да се заемем с една особена за-

дача в слънчевата област.“ 

За онези души, които бяха доведени от Кармата в Ан-

тропософското Движение, трябваше да съществува въз-

можността да гледат в областта на Слънцето онова, което 

Михаил и неговите вършеха през времето, което на Зе-

мята беше под господството на Гавраил.  

Това беше нещо извън всички останали редовно про-

тичащи действия между Богове4 и човеци. Душите, свър-

зани с Михаил, … и голям брой стремящи се, развиващи 

се хора в съюз с ръководните духове – всички те се чувст-

ваха като откъснати от традиционната връзка с духовния 

свят. Тогава човешките души, които бяха предопределени 

да станат антропософи, изживяха в свръхсетивния свят 

нещо, което никога по-рано не е било изживявано в 

свръхземните области от човешките души между смъртта 

им и едно ново раждане.   

По-рано през времето между смъртта и ново раждане 

човешките души – в съюз с ръководните духовни Същес-

тва – изработваха Кармата за бъдещето земно съществу-

ване. Обаче по-рано никоя Карма не беше изработвана 

така, както сега Кармата на онези, които – благодарение 

на казаното – бяха предопределени да станат антропо-

софи. Никога по-рано между смъртта и едно ново ражда-

не в областта на Слънцето не се работеше така, както мо-

жеше да се работи сега под освободеното от земните ра-

боти господство на Михаил.  

Тогава се случи нещо, което беше събитие в свръхсе-

тивните области – нещо, което днес почива в най-дълбо-

ката вътрешност на по-голяма част от антропософите – 

макар и несъзнателно – спящо, сънуващо.  

                                                        
4 Под „богове“ в езотеричната традиция се визират ангелските 
йерархии – всички Същества, намиращи се над човешката сте-
пен на развитие. Те съставят Всемирното Бяло Братство. 
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И антропософът може да направи добре, ако, обръ-

щайки се към своето сърце, казва: „Там вътре се крие днес 

може би една несъзнателна тайна, която е отблясък на де-

лата на Михаил от 16, 17, 18 век в свръхземните области, 

когато преди моето сегашно слизане в областта на Земята 

аз работих под ръководството на Михаил...“ 

И Михаил събра своите отряди – онези Същества, ко-

ито принадлежаха към него от областта на Ангелите и Ар-

хангелите; събра също и човешките души, които бяха из-

градили някаква връзка с него. И се роди нещо подобно 

на една мощно разпространяваща се свръхсетивна 

Школа… Непосредствено под ръководството на Михаил 

бе проведено от 16-то до 18-то столетие едно свръхсетивно 

школуване, едно свръхсетивно обучение, за велик Учител 

на което мировият ред избра самия Михаил.  

Следователно онова, за което Ви разказах, че е било 

проведено от първата половина на 19-то столетие като 

свръхсетивен култ, протичащ в мощни имагинации, бе 

предхождано от едно свръхсетивно обучение, резултатите 

от което тези човешки души носят сега несъзнателно в 

тяхната вътрешност. Резултатът на това обучение се про-

явява само благодарение на това, че тези човешки души 

долавят стремежа към Антропософията.  

Този стремеж към Антропософията е резултатът на то-

ва обучение. И можем да кажем: в миналото, в края на 15-

то столетие, Михаил събра своите отряди от Богове и чо-

вешки души в областта на Слънцето и им говори в едно 

слово, което се простира през дълги периоди от време: 

„Откакто човешкият род населява Земята в човешка 

форма, на Земята е имало Мистерии: на Слънцето, Мер-

курий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.  

В тези мистерии Боговете са изпращали техните 

тайни; там били посвещавани годните за това хора. Така 

че хората на Земята можеха да знаят какво става на Са-

турн, на Юпитер, на Марс и т.н. и как това, което става 

там, действа в развитието на земното човечество. Винаги 
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е имало Посветени, които в Мистериите са общували с Бо-

говете. Посветените са приемали по инстинктивен древен 

ясновидски начин това, което е идвало чрез импулси в 

Мистериите при тях.  

Това – казваше Михаил на своите – е изчезнало на Зе-

мята. С изключение на малко предания, то не съществува 

вече. Импулсите не могат вече да се вливат в Земята. 

Единствено във второстепенната област, в областта на 

размножението, Гавраил още има силата да прави така, 

че влиянията на Луната да се вливат в развитието на чо-

вечеството. Старите предания са почти изчезнали от Зе-

мята и с това е изчезнала и възможността да бъдат разви-

вани импулсите, проникващи в подсъзнанието, а оттам в 

различните тела на човека.  

Но сега ние насочваме поглед назад върху всичко това, 

което някога е било донасяно в Мистериите като един дар 

от Небето за човека: Там намираме Мистерийните цент-

рове, виждаме как Небесната Мъдрост се е вливала в тези 

Мистерии, как хората са били посвещавани, как именно 

от нашето свещено Слънце космическата интелигентност 

е слизала при човеците, така че великите Учители на чо-

вечеството са имали мисли и понятия, които са били ду-

ховни, които обаче им бяха вдъхновени от осветения цен-

тър на нашето Слънце.  

Това е изчезнало от Земята. Насочвайки поглед назад 

върху древните епохи на Земята, ние виждаме как то пос-

тепенно изчезва в развитието на Земята през времето на 

Александър Велики, а долу виждаме да се разпространява 

между хората постепенно Интелигентността, която е ста-

нала земна. Но ние имаме това зрелище, което ни е оста-

нало: Ние гледаме тайните, в които някога са били въвеж-

дани Посветените в Мистериите.  

Нека доведем тези тайни до нашето съзнание! Нека ги 

доведем до съзнанието на онези духовни Същества, които 

– намирайки се около мен – никога не са се явили в земно 

тяло, а живеят само по етерен начин. Нека ги доведем 
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обаче и до съзнанието на онези души, които често пъти са 

били на Земята в земни тела, но сага са именно тук и при-

надлежат към общността на Михаил, нека ги доведем до 

съзнанието на тези човешки души. Нека скицираме вели-

кото учение на Посветените, което някога се е вливало по 

стария начин на Земята чрез Мистериите – нека скицира-

ме това учение пред душите на онези, които са свързани 

по интелигентен начин с Михаил.“  

И там бе прегледана като „учебен материал“ – ако мо-

га да си послужа с този тривиално звучащ израз – старата 

мъдрост на Посвещението.  

Имаше една велика небесна Школа. В нея беше препо-

давано от Михаил това, което той не можеше вече сега сам 

да управлява. Това беше нещо извънредно велико, което 

обезпокои много дълбоко ариманическите демони на Зе-

мята през 15, 16, 17, чак до 18 век, което ги доведе в ужасна 

възбуда, така че стана нещо знаменателно.  

Стана именно това, което показа една полярна проти-

воположност между небесните дела в това време и земни 

дела в същото време: горе в духовния свят една висша 

Школа, която резюмира по един нов начин в свръхсетив-

ното древната мъдрост на Посвещението… 

Тези души получиха едно учение, което разкриваше 

тайните на световете. Долу на Земята действаха арима-

ничните духове. И на това място е необходимо да посочим 

съвсем открито една тайна на истината, която външно 

погледнато несъмнено ще изглежда като нещо съвсем не 

на място по отношение на съвременната цивилизация, 

която обаче е една божествена тайна, която антропософи-

те трябва да знаят, за да могат да придвижат по правилен 

начин цивилизацията напред в края на настоящото сто-

летие, така както аз посочих това.  

Докато горе Михаил обучаваше своите отряди, непос-

редствено под повърхността на Земята бе основана един 

вид подземна ариманична Школа. Ето защо можем да го-

ворим за това, че в свръхземната област се намираше 
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Школата на Михаил; а непосредствено под областта, 

върху която ние стоим – защото и в подземната област 

действа нещо духовно – бе основана контрашколата на 

Ариман.  

И ако точно в онова време от Михаил не се разливат 

надолу никакви импулси, за да вдъхновят небесно инте-

лигентността, ако на Земята интелигентността е оставена 

първо на самата себе си, толкова повече ариманическите 

пълчища се стараеха да изпратят отдолу импулси в инте-

лигентното развитие на човечеството.  

Това е една мощна картина, която може да застане тук 

пред очите ни. Нека си представим: повърхността на Зе-

мята; горе Михаил, поучавайки своите отряди, разкри-

вайки им с велики, мощни мирови слова това, което беше 

древната мъдрост на Посвещението; срещуположно сто-

яща Школата на Ариман под земята. Никакви течения не 

отиват отгоре надолу, а ариманическите същества изпра-

щат толкова по-силно техните импулси нагоре.  

Винаги на Земята е имало въплътени души, които в 

посочените векове са долавяли това зловещо положение. 

Който познава духовната история на Европа от тези вре-

мена, той навсякъде открива странни факти, че понякога 

тук или там живеят съвсем прости хора, които долавят 

злокобността на това положение: това изоставяне на чо-

вечеството от господството на Михаил и тези надигащи се 

отдолу демонически духовни пари – импулсите, които ис-

кат да завладеят интелигентността…  

Две неща ще има в развитието на човечеството:  

1. Ще трябва да бъдат положени усилия да бъде разп-

ространено в земната област онова, което някога Михаил 

предаде на предопределени за това души в своята свръх-

сетивна Школа. Ще бъде необходимо членовете в Антро-

пософското Общество да хранят благоговение към тези 

познания и да ги предадат на тези, които ще дойдат в 

следващите въплъщения, докато настъпи краят на 20 век, 

когато някои от тези, които днес за първи път научават 
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тези неща, ще слязат отново на Земята. 

2. Междувременно на Земята ще се явят много неща, 

ще се издадат много съчинения, които са написани от 

Ариман [т.е. от хората с приспано съзнание, чрез които 

Ариман може да се проявява] … Той ще пише във всички 

области: философия, поезия, медицина, юриспруденция, 

социология и т.н.! Във всички области ще пише Ариман!  

Това ще бъде положението, с което човечеството ще се 

сблъска в своя живот в края на 20-то столетие… Хората ще 

трябва да проявяват будност във всички области и да имат 

един свещен ентусиазъм за Мъдростта на Михаил.“ (9) 

 

„Онези хора, които изцяло стоят в Антропософското 

движение, ще дойдат отново на Земята в края на настоя-

щото столетие, тогава с тях ще се обединят и други, за-

щото именно чрез това ще трябва да се реши спасението 

на Земята, на земната цивилизация от разложение.  

Тази е мисията на Антропософското движение, която 

от една страна потиска сърцата ни, а от друга страна е въл-

нуваща и одушевяваща мисия. Към тази мисия трябва да 

бъде насочен погледът. Тук обаче е абсолютно необхо-

димо човек като Aнтропософ да знае, че в това положение 

кармата се изживява по-трудно от антропософа, откол-

кото от другите хора. Първо, онези хора, които идват в Ан-

тропософското общество, са направо предопределени да 

изживеят кармата по-тежко, отколкото други хора. И ако 

човек иска да заобиколи това тежко изживяване, ако той 

иска да изживее своята карма удобно – това води до 

тежки последствия. Човек трябва да може да бъде антро-

пософ и в изживяването на кармата; той трябва внима-

телно да може да наблюдава кармичните изживявания, 

за да бъде истински антропософ. Желанието да изживеем 

кармата удобно води именно до това, че тя си отмъщава 

чрез физическо заболяване, чрез физически нещастия и 

други подобни... 

Всички тези неща трябва да събудят в нас съзнанието 
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за сериозността на времената, в които живеем, за сме-

лостта, която е нужна, за да се включим по правилен на-

чин в духовните течения… Трябва да намерим вярното 

настроение за тази мощна смелост и сила.  

Защото над нас стои записано със свръхсетивни букви: 

„Осъзнайте, че отново ще дойдете на Земята преди края 

на 20 век – в края на 20 век, който обаче вие ще сте под-

готвили! Осъзнайте как тогава може да се развие това, ко-

ето сте подготвили!” – Да знае човек, че е включен в ре-

шаването на борбата между Михаил и Ариман!” (7) 

 

„Изисква се жертва от онези, които искат да се посве-

тят на по-висш живот. Човек трябва да получи духовния 

живот и да иска да изживее събуждането само при усло-

вие, че по-късно той иска да посвети себе си, своята воля, 

всичко само в служба на човечеството. 

След 400 до 600 години малката групичка от хора, ко-

ято днес се подготвя, ще служи на архангел Орифиил, за 

да бъде спасено човечеството. Ако в онова време такива 

хора поискат да поемат духовното ръководство, но не са 

били добре подготвени да издържат на всички бури и да 

са в състояние да оказват съпротива на пълчищата на 

Мамон, те няма да могат да служат по правилен начин на 

архангел Орифиил и човечеството няма да може да се из-

дигне над своето нещастие. Но за да може човечеството 

да се повдигне, днес трябва да работим с всичката си се-

риозност, за да можем тогава по правилен начин да из-

пълняваме нашите задачи.“  (10) 

 

„Душевният живот изпитва едно преобразуване. Ще се 

явят някои неща, за които днес хората нямат никакво 

предчувствие. Бих искал да спомена като пример само 

едно нещо: Ще има все повече и повече хора, а това ще се 

прояви особено при децата – при които ще бъде така, че 

когато човек иска да извърши това или онова в бъдеще, 

да извърши едно или друго дело в света, нещо в душата 
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му ще проговори така, че той ще се почувства заставен да 

се откаже от някои действия и да се вслуша в нещо, което 

му се подсказва от духовния свят. Пред него примерно ще 

застане един факт, който ще стои пред очите му като ви-

дение. Това видение първоначално ще го засегне по един 

твърде особен начин.  

Тогава – ако се е запознал по-отблизо с Духовната на-

ука – той ще се досети, че в това видение му се дава кар-

мическия насрещен образ на току-що извършеното от 

него деяние. По този начин на душата се обръща внима-

ние: „Ти трябва да работиш така, че да се издигнеш и да 

се включиш в еволюцията на бъдещето.“ Ще се окаже, че 

никое действие не става без да има своето обратно дейст-

вие върху извършилия го. И това ще се превърне в един 

подтик, който ще регулира нашия морален живот. Така 

моралните импулси ще бъдат постепенно потопени в на-

шата душа като една Карма, когато се подготвим да отво-

рим нашите очи и нашите уши за това, което ни говори от 

духовните светове.  

Ще мине още дълго време, докато хората се научат да 

виждат Духа, но това ще започне през 20 век и в течение 

на 3000 години все повече хора ще го постигат.“ (11) 

 

„Съществува една тайнствена връзка между човеш-

кото съзнание и разрушителните сили на Космоса. Да, 

тази тайнствена връзка между неудържимите разруши-

телни сили на Космоса и човешкото съзнание действи-

телно съществува, и то по такъв начин, че едната вели-

чина може или трябва – в известен смисъл – да служи 

като заместител на другата. 

Нека за миг да приемем, скъпи мои приятели, че през 

последните 20-30 години на 19 век възниква една епоха, 

през която човечеството се стремеше предимно към овла-

дяването на материалния свят. Нека да приемем още, че 

в края на този 19 век хората се устремиха и към духовното 

знание, към духовния свят. Какво би се получило тогава? 
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Какво би се получило, ако хората биха искали да познаят 

духовния свят и изхождайки от него, да променят физи-

ческия свят, вместо инстинктивно да се пристрастят към 

онова знание, което достигна своя триумф в производст-

вото на инструменти за убиване?  

Kакво би се получило, ако човечеството можеше да 

приложи духовно знание и духовни импулси в социалния 

си живот? Несъмнено хората биха станали по-будни и ня-

маше да проспят последните десетилетия на 19 век. Aко 

съзнанието им беше по-будно, през първите десетилетия 

на 20 век нямаше да се стигне до разрушенията, на които 

сме свидетели… Ако през последните десетилетия на 19 

век съзнанието беше достатъчно силно, разрушителните 

сили през първите десетилетия на 20 век нямаше да бъдат 

така неудържими в своята стихия. 

Това се потвърждава по най-красноречив и покърти-

телен начин … от състоянието на мъртвите, които преби-

ваваха в духовния свят през последните години на 19 век 

и през първите на 20 век. В неистовото надпрепускване 

към материализма много души не успяха да пробудят сво-

ето съзнание с импулси от духовния свят. Много от тях 

минаха през Портата на смъртта без никакво предчувст-

вие за духовните факти. Ако преди да минат през Портата 

на смъртта, т.е. в поредния земен живот, тези души имаха 

възможност да приемат импулси от духовния свят, те не-

съмнено щяха да ги пренесат и след смъртта. За всички 

тях след смъртта това би била една благодат, едно неоце-

нимо богатство. Обаче те не разполагаха с него… 

И сега, след като са минали през Портата на смъртта и 

са влезли в духовния свят, тези души, скъпи мои прия-

тели, просто изнемогват и мъчително копнеят – знаете ли 

за какво копнеят те? Копнеят за разрушителните сили на 

физическия свят… 

Тези неща не могат да се обхванат с удобно и лесно 

разбираеми понятия. Ако искаме да се ориентираме 

добре в тази област, наложително е да пробудим в себе си 
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усещането за това, което в египетските Мистерии беше оз-

начавано като „железни необходимости“… 

Не забравяйте, скъпи мои приятели, че хаосът няма да 

изчезне, преди човечеството да се замисли сериозно и от-

говорно над тези истини, преди да включи тези сериозни 

истини в идеите, които днес само външно бродят из света. 

Ако погледнете на тези истини с известен песимизъм и си 

помислите: „Колко далеч е човечеството от всичко това“, 

вие, скъпи мои приятели, ще сте донякъде прави.  

Обаче опитайте се на този основателен песимизъм да 

противопоставите вътрешното и строго изискване: Там, 

където сме поставени в сегашния си живот, ние трябва да 

пробудим душите си за импулсите на Духовната наука. 

Днес е твърде рано, но все пак ние трябва да отворим 

очите си за една съвсем конкретна подробност, а именно, 

че нашата епоха разпалва в душите на мъртвите един си-

лен и мъчителен копнеж да се срещнат с това, което днес 

така много ни ужасява тук във физическия свят. 

Днешният човек се страхува от смъртта и би дал 

всичко, за да разбере какво точно го очаква след смъртта. 

Замислете се обаче какво говорят по този въпрос нашите 

проповедници, философи и политици; вижте техните 

гладки и благоуханни речи, вижте техните удобни и без-

проблемни представи за духовния свят.  

Усещате ли, скъпи мои приятели, каква огромна суета 

и какво безсилие са натрупани в тях и колко далеч са от 

истинската действителност… И ако сравним техните бла-

гоуханни речи с това, от което съвременната епоха дейст-

вително има нужда, тогава ще разберем колко страшно 

сериозни са всъщност нещата. 

Вие знаете, скъпи мои приятели, че нашият физи-

чески свят граничи с един друг, свръхсетивен свят. И ни-

кога досега намесата на този свръхсетивен свят в нашия 

видим физически свят не е била така интензивна, както 

днес. Само че хората не забелязват нищо, те изобщо не за-

белязват колко ужасно е да се погуби една човешка душа. 
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Да, в епохата на всеобщо образование и масова култура 

много хора биха били изумени, ако можеха да разберат 

какво става… 

Мнозина от Вас ще си спомнят, че през последните 3 

години аз често подчертавах следния факт: „Ако в да-

лечно бъдеще някой се опита да напише историята на 

тази Световна война – за жалост съвременните критици 

не се решават, макар че това е напълно възможно – тогава 

методологията на днешната „история“, която може да из-

мисля само легенди и басни, ще се окаже изцяло непри-

ложима.  

Сега на преден план излизат усилията на „ерудирани 

капацитети“ – такива са те за света – които в продълже-

ние на месеци, години и десетилетия живеят в библиоте-

ките, разлистват хроники, статистики и документи, за да 

напишат „историята“ на едно или друго събитие. Обаче 

наближава такова време, което ще превърне тези истории 

в купища непотребна хартия.  

Да, ако един учен е със здрав разсъдък, той просто не 

би могъл да напише историята на последните години по 

този начин. Защото нещата, които причиниха този хаос, 

изобщо няма да се открият на днешните „историци“, a ще 

се открият на хора с развито имагинативно мислене; на 

хора, които добре разбраха достойния за съжаление г-н 

Сухомлинов. Изправен пред съда, той трябваше да приз-

нае тъжния факт: „Първо се случи това, после се случи 

онова, и в този миг аз изгубих съзнание!“ 

Но не само той, мнозина хора изгубиха ясния контрол 

върху нещата. Само че позволете ми, скъпи приятели, да 

запитам: Какво представляваха всъщност тези мигове, за 

които хората признаваха, че губят ясния контрол върху 

нещата? Какво представляваха те? В хода на космичес-

ката еволюция тези мигове означаваха: Ето, точно сега 

Ариман и неговите войнства влизат в човека, в човешката 

душа, в човешкото поведение!  

Ако обаче човек бди над своето съзнание, ако не му 
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позволи да се помрачи или колабира, тогава няма да се 

появят нито Ариман, нито Луцифер. Но щом то бъде пом-

рачено, ръцете на Ариман са развързани. И тогава се 

случват такива събития, които изобщо не намират място 

в дипломатическите документи – в тях през последните 

години се пазят съвсем безполезни сведения… 

Това, което става в наши дни и доведе хаоса, не произ-

лиза от човека. Хаосът идва преди всичко от действията 

на ариманическите Същества, които успяха да се промък-

нат в човешката душа поради помраченото съзнание на 

съвременните хора.  

Мнозина от вас добре помнят: Веднага след като за-

почна днешната световна катастрофа определени лич-

ности получиха от мен ясни указания за следното: Ако 

един ден хората поискат да говорят за причините на тази 

катастрофа, те трябва да черпят не от официалните дип-

ломатически архиви и документи – те трябва да обяснят 

всички събития чрез достъпа, който ариманическите Съ-

щества получиха в човешките души. 

Към тези неща, скъпи мои приятели, трябва да се от-

насяме сериозно, да ги приемаме не абстрактно, а като ре-

ални и живи истини. Напълно възможно е днес хората да 

се подиграват на нашето твърдение, че Ариман е проник-

нал в духовното развитие на човечеството. Ако обаче днес 

хората се присмиват над подобни твърдения, утре самите 

те ще бъдат подиграни и опровергани от новата истори-

ческа действителност. 

През последните години представите, понятията и 

разсъжденията на хората далеч не постигнаха особена 

зрялост. От около 2 години хората нито веднъж не пока-

заха правилно осмисляне на изказваните предупрежде-

ния, че нещо идва и че трябва да го посрещнат будни, а не 

спящи… И това, което стана, завари хората неподготвени 

– завари ги в тежка духовна дрямка. Те не го разбраха в 

дълбоките му и логични закономерности, а като нещо, ко-

ето може да се прочете в 5-10 вестникарски реда… 
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За всички нас трябва да е пределно ясно: Нашата 

епоха не спира да ни призовава ежечасно, ежеминутно: 

„Хора, бъдете будни!“ – Духовната наука ще бъде разб-

рана само от онези, които са в състояние да видят реши-

телната алтернатива, пред която е изправено човечест-

вото: Или Духът ще бъде приет, или Хаосът ще про-

дължи да съществува!...  

Ако през следващите години ние не постигнем нищо и 

останем пасивни зрители на войнствения и триумфиращ 

материализъм; ако човешкото съзнание остане в своята 

тежка духовна дрямка; ако на тази основа възникне нова 

и яростна надпревара за материални блага и стимули – за 

мнозина тази е основната последица на мира – тогава ду-

шите, които минават през Портата на смъртта, отново ще 

изпитват бясното желание за разрушенията и хаоса на 

физическия свят! В този случай хаосът и разрушенията 

изобщо няма да изчезнат от лицето на Земята. 

Единственото, с което човек може да промени нещата, 

е да изработи в себе си понятието за духовния свят – да 

подчини живота си на импулсите за приобщаване към ду-

ховния свят! Само тогава – според личния си принос – чо-

век ще може да напредва в еволюцията.“ (12) 
 

Из „Спомените на Мария Щайнер“: 
 

„Това, което Рудолф Щайнер не позволяваше, бяха 

комбинациите, хипотезите или запълващата празноти 

фантазия при т.нар. духовно изследване. Това той нари-

чаше несериозност и по отношение на него можеше да 

прояви свещен гняв. Настоятелно молеше слушателите 

да не пристъпват в душата си към съдържанието на лек-

циите върху кармата с жадно за сензация любопитство. 

Според него важното бяха отношенията, начинът, по 

който върху фактите пада светлина, обяснява ги и ги ос-

тавя да се проявят в правилната им последователност. 

Преди всичко личното трябва да замълчи.  
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Ако към изучаването на кармичните въпроси се прис-

тъпи, изхождайки от лични мотиви, с лични или групови 

интереси, биха се родили само най-големите беди. Да, той 

не се колебаеше да казва, че ако такива неща биха се раз-

пространявали по сензационен или преследващ някакви 

преднамерени цели начин, това би било „чума “... При 

третирането на фактите трябва да се избягва всичко сен-

зационно, да се изключи всякакъв личен интерес.“ (13) 
 

Прераждането според Библията 

 

„Защото всичките пророци и законът пророкуваха до 

Йоан; и, ако искате да го приемете, тоя (Йоан) е Илия, 

който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека 

слуша!” (Матей 11:13-15) 
 

„Исус им отговори: „… казвам ви, че Илия вече дойде 

и го не познаха, а сториха му каквото си искаха; тъй и Син 

Човеческий ще пострада от тях.“ – Тогава учениците раз-

браха, че им говори за Йоан Кръстител.” (Матей 17:12-13) 
 

„Видя един човек, сляп от рождение. Учениците Му Го 

попитаха и казваха: „Учителю, кой е съгрешил, тоя или 

родителите му, за да се роди сляп?” (Йоан 9:1-2) 
 

Истината за Прераждането 
 

Учителя: 
 

„Казва Христос: „Аз съм вратата“ – Той подразбира 

само един път в живота. При сегашното ни състояние има 

само един път, по който може да се развива бъдещият ви 

живот; има само една врата, през която може да влезете. 

Бъдещето ви прераждане, бъдещето ви състояние се обус-

лавя от тази врата, през която ще минете: Потърсете и 

намерете Христа.” (18) 
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„Много пъти човек ще слиза на Земята, докато придо-

бие светлината, която ще го заведе при Бога. Като се 

ражда и преражда и работи съзнателно върху себе си, чо-

век вае своето лице, докато се представи пред Бога като 

завършена, съвършена картина. Много недостатъци, не-

обработени линии има върху лицето на човека, но той 

трябва да работи и да върви напред. Всеки трябва да си 

каже: „Аз познавам Бога както Той ме познава; аз Го оби-

чам както Той ме обича; аз ще се пожертвам за Него както 

Той се жертва за мене.“ – Кажете си така и започнете да 

работите тихо и спокойно, без да се обезсърчавате.“ (14) 
 

„Нека свещениците отидат на което и да е място в Ин-

дия, за да видят, че там прераждането е фактически дока-

зано – там има хиляди деца, които помнят своите прераж-

дания. И в Търново имаше едно 6-годишно дете, което 

казваше на майка си: „Мамо, аз по-рано правех обувки в 

Габрово.“ – Тя му отговаряше: „Я не говори такива глу-

пости!“ – В закона за прераждането не може да има две 

мнения, но понеже не искам да споря, не го правя на въп-

рос. А дали го приемат или не – това не е важно.  

Не забравяйте, че според Божествения закон за разви-

тието тези хора са необходими за нас – както сянката, за 

да изпъкне светлината.“ (16) 
  

„Вие си казвате: „Ех, сега ако не направим нищо, ос-

тава да го свършим в следващото прераждане.“ – Добре, 

но следващите прераждания са за въздигане към Бога, а 

не падане. Прераждането е път към Бога и ако вие не вър-

шите волята Божия, просто се израждате и следващия път 

ще се намерите в по-голяма трудност.  

Един българин в турско време не искал да дава данък, 

но като му ударили 1, 2, 3 и стигнали до 50 плесници, из-

викал: „Спрете, ще дам данъка!“ – Много често това става 

с хората, затова ние никога да не казваме „не мога“, но 

напротив: винаги да казваме, че можем, та да не чакаме 

като споменатия упорит българин да ни бият.“ (17) 
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 „За да се прероди един човек трябват 45 години.“ (19) 
 

„Някой казва: „Аз трябва да си имам къща.“ – Казвам: 

не е определено да имаш къща. „Ама аз искам да бъда 

умен.“ – Не е определено да бъдеш умен. Казвам на друг 

някой: „На тебе е определено да бъдеш умен и ще бъдеш 

умен.“ – Като казвам някому, че не му е определено нап-

ример да бъде умен, това е според великото учение. Засега 

ти е определено да живееш един посредствен живот, да 

събираш енергии, че за в бъдеще да станеш умен човек. 

Казваш: „Сега искам!“ – Ако искаше да станеш умен сега, 

защо спа преди няколко прераждания? Ти искаш с пет 

пари да обиколиш целия свят… Някои хора могат да бъ-

дат умни още сега. Това не трябва да ви обезсърчава.  

Целият живот, цялата вечност – това са възможности, 

в които човешката душа може да се прояви. Вие искате 

още в сегашния си живот да съберете всичко.“ (21) 
 

„Интересен е начинът, по който са дошли учениците в 

Школата. Тук виждаме чудните пътища, по които работи 

Божественият Промисъл. Няма нещо случайно в живота 

на ученика. Една книга, един разговор, една среща, уж 

случайни, са резултат на едно разумно ръководство от-

горе. Много братя и сестри не идват за пръв път в Братст-

вото. В миналите прераждания те са били ученици на 

окултните школи в Египет, Индия, Халдея, Персия, Па-

лестина и пр. За да влезе един човек в Школата, той със 

своите стремежи трябва да привлече вниманието на Свет-

лите Същества, които ръководят човечеството. И тогава 

те му идват на помощ… 

Човек не може да влезе в Божествената Школа на Бя-

лото Братство по свое желание. Някой може да каже: „Аз 

съм свободен, ако искам ще вляза." – Не, Всемирното 

Бяло Братство като види, че един човек е готов, приема го 

горе. И тогава у него на Земята се явява желание да влезе 

в Божествената Школа. Ако не е приет горе, у него не се 

заражда желание да влезе в Школата." (22) 
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„Аз говоря само за онези души, които искат да се поп-

равят… На тези, които желаят да се учат, Господ ще даде 

възможност да се прераждат и да учат толкова, колкото 

искат. Но ако вие искате да разберете вътрешния смисъл 

на живота, непременно трябва да дойдете до онази ве-

лика идея – Любов към Бога.“ (23) 
 

„Има три причини за прераждане:  

1. Има души, които са дошли за изкупление;  

2. Има души, родени, за да се усъвършенстват;  

3. Има души, дошли да помагат. Те са свободни. 

Човек, като излезе от една къща, отива в друга, после 

– в трета и тъй нататък, докато намери най-хубавата. 

Също така човек, като излезе от едно тяло, отива в друго 

и т.н., докато най-после намери най-хубавото. Значи във 

всяко прераждане човек си прави по-хубаво тяло, по-

добре организиран мозък, по-добра глава. Човек трябва 

да мине през всички народи, защото всеки народ носи из-

вестни качества… 

Когато душата слиза от Невидимия свят, тя си има 

програма, дадена от тези, които я ръководят. Ако човек 

умре преждевременно, през останалите години остава на 

Земята да работи невидимо и след това се качва горе. Има 

някои, които умират млади, но не умират преждевре-

менно, защото такъв е техния план. Старите хора след за-

минаването си се прераждат след около 45 години.“ (24) 
 

„Сега иде най-хубавият свят. Занапред няма да се поз-

волява на неготови хора да се прераждат, ще се забрани 

да идват на Земята престъпни духове. Те ще се въплътят 

на друго място, а тук – само тези, които са добри и имат 

Любов. Висшите същества са направили своите кораби, 

които пътуват из пространството. Земята е един кораб и 

там хората спорят, делят се, разправят се, а той все нап-

редва. И ще дойде някой и ще каже: „Тези, които спорят, 

да излязат вън из кораба! “ И като се спре на някое прис-

танище, Земята ще се освободи от тях.“ (24) 
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„Някой си е много учен философ, но след като се роди 

отново, плаче; и туй дете, като порасне, дойде на 21 или 

33 години, пак почва да проявява своите таланти.“ (15) 
 

 „Който вярва в прераждането, казва: „Като дойда пак 

на Земята, ще бъда млад, с гладко, хубаво лице.“ – Това не 

може да те утеши. Ти приготви ли си добри условия за бъ-

дещия живот? Може да дойдеш пак на Земята и да се на-

мериш при по-лоши условия от сегашните. Какво ще пра-

виш тогава? Не мисли, че при второ идване на Земята ще 

те посрещнат с венци и букети. Още в този живот ще ра-

ботиш върху ума и сърцето си, да си приготвиш добри ус-

ловия за бъдещето. Ако не правиш добро на Земята, и в 

другото прераждане не те очаква добро. Ако сега правиш 

зло, не те очаква добро. Това трябва да знаете всички. 

Мислете и работете разумно, за да си поставите добра ос-

нова на бъдещия живот… 

Христос се роди на Земята, за да покаже на хората Бо-

жията Любов. Той пак ще се прероди, но не както инду-

сите го разбират. Прераждането е закон за усъвършенст-

ване на човешката душа.  

Човешкият организъм постоянно се изменя. Следова-

телно той се облича във все по-нови и нови дрехи. Павел 

казва: „Има тяло тленно, има и тяло духовно.“ – Напред-

налите ще изучават великата наука на живота, а ненап-

редналите ще се занимават с обикновени въпроси.“ (25) 
 

Рудолф Щайнер: 

 

„Имало е епохи в историята на човека, когато виното 

не е било познато. В дните на Ведите то бе практически 

непознато. В епохите, когато не се пиеше алкохол, идеята 

за прераждането се изповядваше всеобщо; никой не се 

съмняваше в нейната истинност. След като човекът за-

почна да пие вино обаче, познанието за прераждането 

бързо западна; накрая то напълно изчезна от съзнанието 
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на човека. То съществуваше само сред Посветените, които 

не пиеха алкохол.  

Алкохолът има силен ефект върху човешкия органи-

зъм, особено върху етерното тяло, което е седалището на 

паметта. Алкохолът помрачава интимните дълбини на 

паметта. „Виното предизвиква забрава“ – така казва по-

говорката. Забравата не е само повърхностна и краткот-

райна, а дълбока и постоянна и се получава умъртвяване 

на силата на паметта в етерното тяло. Ето защо малко по-

малко хората загубиха своето инстинктивно знание за 

прераждането, когато започнаха да пият вино. 

Вярата в прераждането и в закона на Кармата имаше 

огромно влияние не само върху индивида, но и върху не-

говото социално чувство. Това му помагаше да търпи не-

равенството в човешкия живот. Когато нещастният еги-

петски работник работеше върху пирамидите или най-

низшата каста индуси строяха гигантските индийски хра-

мове в сърцето на планините, те си казваха, че едно друго 

съществуване ще ги възнагради за търпеливо понесените 

мъки, че техният господар, ако беше добър, е вече преми-

нал подобни изпитания или ще трябва да ги премине в 

бъдеще, ако беше несправедлив и жесток. 

Когато наближи ерата на Християнството, за човека бе 

предопределено да навлезе в епоха на концентриране 

върху земните усилия; да работи за подобряване на зем-

ното съществуване, за развитието на интелекта, на логи-

ческото и научно разбиране на Природата. Следователно 

познанието за прераждането щеше да бъде загубено за 

2000 години и виното бе средството за тази цел. 

Такъв е дълбокият фон на култа към Бакхус – Бога на 

виното и опиянението. Бакхус е народният израз на Бог 

Дионис в Древните Мистерии, на когото трябва да се при-

писва съвсем различно значение. Такова е също и симво-

личното значение на сватбата в Кана. Водата служеше за 

нуждите на древното жертвоприношение; виното щеше 

да служи за целите на новото.  
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Думите на Христос „Блажени са онези, които не са ви-

дели и въпреки това са повярвали“ се отнасят за новата 

епоха, когато човекът – изцяло отдаден на земните си за-

дачи – щеше да живее без спомен за своите прераждания 

и без пряко виждане на божествения свят.“ (26) 

 

„С това, което ни е дадено в наследствената линия, се 

слива нашата собствена духовна природа, за която съвре-

менната култура не иска и да знае. Духовната Наука ни 

извежда към прераждането и кармата. Тя ни показва, че 

трябва да разглеждаме най-съкровената сърцевина на чо-

вешката същност като това, което се спуска от духовния 

свят и се свързва с нещо, дадено от наследствената линия 

– свързва се с това, което бащата и майката могат да дадат 

на човека…  

И както за всичко, което виждаме във физическия чо-

век като форма, фигура и прочие външни качества, 

трябва да се върнем към бащата и майката, към прароди-

телите, така и когато искаме да схванем най-съкровената 

същност на човека трябва да се върнем към нещо съвсем 

друго – към миналия живот на човека.  

Вероятно далеч, далеч назад, отвъд всички унаследя-

вания трябва да търсим духовната сърцевина на същ-

ността на човека, който е съществувал преди хилядолетия 

и който хилядолетия наред отново и отново се е раждал 

на Земята и в настоящия си живот отново се е съединил с 

това, което родителите са могли да му дадат. Всеки човек 

следователно, след като встъпи във физическия свят, има 

зад себе си низ от животи. И това няма нищо общо с нас-

ледствената линия… 

След смъртта човек живее в други форми на съществу-

ване в духовния свят. И когато отново настъпи момента 

да изживее нов живот във физическия свят, той си избира 

родители. Така че трябва да се върнем към Духа на човека 

и предишните му въплъщения, ако искаме да обясним ду-

ховно-душевното, което откриваме у него. Трябва да се 
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върнем към миналите му животи – към онова, което е 

придобил тогава. Всичко, което е донесъл оттам; начинът, 

по който е живял тогава, трябва да разглеждаме като при-

чини за заложбите, предразположенията, способностите 

за едно или друго, които човекът притежава в новия жи-

вот. Защото всеки донася със себе си от предишния живот 

определени качества, присъщи му в новия живот. Опре-

делени качества, съдбата си до известна степен човек до-

нася със себе си… Така той донася със себе си от предиш-

ните животи една дълбока същностна сърцевина и я об-

вива с това, което му е дадено чрез унаследяването.“ (27) 

 

„Човешкият Дух трябва непрестанно да се превъплъ-

щава и законът, който царува над него, го принуждава да 

донася в своите следващи съществувания плодовете от 

предишните животи. Душата живее в настоящето. Но 

този живот в настоящето не е независим от предишния 

живот. Духът извлича своята съдба от предишния живот 

и тя определя неговия нов живот. Какви впечатления би 

могла да има душата, кои нейни желания ще се удовлет-

воряват, какви радости и скърби ще я сполетят, с какви 

хора тя ще се срещне зависи от това какви са били делата 

ѝ в предишните превъплъщения. 

Душата ще трябва отново да намери хората, с които е 

била свързана в един минал живот, защото отношенията, 

които са съществували между тях, неизбежно носят опре-

делени последствия. Душите на тези хора също се стремят 

да се преродят в същото време, в което се преражда и тя. 

Следователно животът на душата е едно следствие от съд-

бата, която човешкия Дух изковава сам.  

Животът на човека между раждането и смъртта зависи 

от три фактора, лежащи отвъд границите на живота и 

смъртта. Тялото се подчинява на законите на наследстве-

ността, душата се подчинява на съдбата, която човек изг-

ражда сам – т.нар. Карма. А Духът – на закона на прераж-

дането, на повтарящите се земни животи. Следователно 
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отношението между тялото, душата и Духа може да се из-

рази така: духът е вечен; раждането и смъртта действат в 

тялото според законите на физическия свят; животът на 

душата, който е подчинен на съдбата, свързва тези еле-

менти в хода на едно земно въплъщение… 

С помощта на чистата логика всяко мислене, което 

разглежда явленията на живота и не се страхува от своите 

крайни изводи, може да стигне до идеята за преражда-

нето и Кармата. Ако е вярно, че миналите животи се прос-

тират пред отвореното „духовно око“ на ясновидеца под 

формата на изживявания, не по-малко вярно е, че истин-

ността на тази идея е достъпна и за разума.“ (28) 

 

„Между раждането и смъртта човекът живее в своето 

физическо тяло така, че то му дава съзнанието, чрез което 

той в известен смисъл е изолиран от определен свят на 

причини, който обаче въпреки това действа в това физи-

ческо земно съществуване.  

След това между смъртта и едно ново раждане той жи-

вее в един друг свят, който по отношение на физическия 

свят можем да наречем духовен свят, в който той няма ни-

какво физическо тяло, видимо за човешките сетива, а къ-

дето той живее в една духовна същност. В този живот 

между смъртта и едно ново раждане светът, който позна-

ваме между раждането и смъртта, е нещо чуждо за обик-

новеното съзнание.  

Мъртвият гледа надолу към физическия свят, както 

физически живеещият гледа към духовния свят… Докато 

между раждането и смъртта тук във физическия свят чо-

векът има известен поглед към един друг свят, който му 

дава удовлетворение за някои неща, които тук в този свят 

малко го задоволяват или никак, то между смъртта и раж-

дането, поради извънредното изобилие от събития, по-

ради това, че постоянно стават прекалено много неща в 

сравнение с това, което човек може да понесе, човекът 

постоянно чувства копнеж отново да се върне в земния 
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живот, който за него тогава е отвъден живот, и през вто-

рата половина между смъртта и едно ново раждане той с 

голям копнеж очаква минаването в земното съществу-

ване чрез раждането.  

Както през време на земното съществуване човек се 

страхува от смъртта, понеже е несигурен за това, което 

идва след смъртта – за обикновеното съзнание в земното 

съществуване царува голяма несигурност, – така в живота 

между смъртта и едно ново раждане царува прекалено го-

ляма сигурност относно земния живот – една сигурност, 

която замайва, зашеметява и прави душата немощна, без-

силна. Така че човекът изпада в немощни съноподобни 

състояния, които му вдъхват копнежа да слезе отново на 

Земята.  

Това са само бегли забележки за голямата разлика, ко-

ято съществува между земния живот и живота между 

смъртта и едно ново раждане. Но ако отидем назад в ми-

налото, да речем в египетската епоха – от третото до пър-

вото хилядолетие преди основаването на християнството 

– ние ще стигнем до онези хора, които сме били самите 

ние в един минал живот на Земята.  

Ако отидем назад в тази епоха, тогава по отношение на 

сегашното брутално ясно съзнание, – а днес хората имат 

едно брутално ясно съзнание, те са много интелигентни – 

съзнанието на хората през древната египетска епоха е 

било повече съноподобно, то е било такова, че не се е 

сблъсквало по същия начин както днес с външните пред-

мети, прониквало е повече през света, без да се сблъсква, 

но в замяна на това е било изпълнено с картинни образи, 

които в същото време са представяли нещо от духовното, 

което се намира около нас. Духовното още проникваше 

във физическото земно съществуване… 

Ако отидем още по-далече в миналото, в епохата след 

Атлантската катастрофа, в 8-9 хилядолетие пр. Хр., тогава 

различията между живота на Земята и този след смъртта 

стават още по-малки. Стигаме назад в миналото до онези 
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времена, когато двата живота са били напълно подобни 

един на друг. Тогава не може вече да се говори за повта-

рящи се земни съществувания.  

Следователно повтарящите се земни съществувания 

имат своя граница, когато отидем назад в далечното ми-

нало. Когато насочим поглед напред в бъдещето, ние 

виждаме, че те също така ще имат една граница. Защото 

това, което за човека напълно съзнателно започва с духов-

ното познание, това, че в обикновеното съзнание трябва 

да проникне духовният свят, ще има като последствие, че 

в света, в който живеем между смъртта и едно ново раж-

дане, отново ще прониква този земен свят, но въпреки 

това съзнанието не ще стане съноподобно, а ще става все 

по-ясно и по-ясно. Разликата ще става все по-малка… 

Когато обаче за широкото настояще на земната епоха 

приемем, че зад този земен живот съществуват много 

други – не би трябвало да се казва безброй други, защото 

при едно точно духовно-научно изследване те могат даже 

да се преброят, – тогава в тези минали земни животи ние 

сме имали определени изживявания, които са представ-

лявали отношения от човек към човек.  

И следствията на тези отношения от човек на човек, 

които в миналото са се проявявали в това, което човек е 

изживял, се явяват точно както следствията на това, което 

ние извършваме сега в този земен живот – те се простират 

в следващите земни животи. Ние трябва да търсим при-

чините на много неща, които сега настъпват в нашия жи-

вот, в предишни земни съществувания. Тук човек много 

лесно ще си каже, че това, което той изживява сега, е при-

чинно обусловено. Как тогава той може да бъде свободен 

човек? – Този въпрос, когато го разглеждаме така, е от го-

лямо значение, защото всяко духовно наблюдение по-

казва, че именно следващият земен живот е определен по 

този начин от предишните земни животи… 

Представете си, че виждате обратно в миналото един 

предишен земен живот. Тогава сте направили добро или 
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зло на някой човек. Животът между смъртта и едно ново 

раждане се намира между този предишен земен живот и 

настоящия земен живот. В този живот между смъртта и 

едно ново раждане, в този духовен живот, вие съвсем не 

можете да мислите по друг начин, освен че сте станали 

несъвършени чрез това, че сте направили някому зло. 

Това отнема нещо от вашата човешка стойност.  

Това ви прави душевно осакатени. Вие отново трябва 

да изправите това осакатяване и тогава вземате решени-

ето да постигнете в новия земен живот онова, което поп-

равя грешката. Между смъртта и едно ново раждане вие 

приемате онова, което изправя грешката – приемате го 

чрез вашата собствена воля.  

Ако сте направили добро на някой човек, тогава вие 

знаете, – това човек вижда особено в живота между 

смъртта и едно ново раждане, – че целият човешки земен 

живот съществува за цялото човечество. И тогава откри-

вате, че когато сте подпомогнали един човек, чрез това 

той фактически е постигнал определени неща, които 

иначе не би постигнал в един предишен живот.  

Но тогава в живота между смъртта и едно ново раж-

дане вие се чувствате съединени с него, за да проявите по-

нататък онова, което сте постигнали заедно с него по от-

ношение на човешкото съвършенство. Вие отново го тър-

сите в новия земен живот, за да можете да действате по-

нататък именно чрез начина, по който сте го усъвършен-

ствали…  

Някому може да не се харесва носът му; обаче няма ни-

какъв смисъл да бъде критикуван само носът, защото но-

сът, който човек има, наистина трябва да бъде такъв, ка-

къвто е, щом целият човек е такъв, какъвто е. И онзи, 

който казва, че би искал да има друг нос, с това той всъщ-

ност казва, че би искал да бъде съвършено друг човек… 

Така ние също не можем да премахнем и нашата 

карма, защото ние самите сме образ на нашата карма. Но 

това не ни заблуждава, защото протича редом с делата на 
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нашата свобода и никъде не пречи на свободата ни.“ (29) 

„Ако проследим земната еволюция, ще открием, че в 

средата на третата коренна раса – лемурийската епоха – 

човечеството беше облечено с физическа материя. Пог-

решно е, когато теософите вярват, че прераждането няма 

начало и няма да има край. Прераждането започва в 

лемурийската епоха и отново ще спре в началото на шес-

тата коренна раса. Само през известен период от време в 

земната еволюция човечеството се преражда. Това състо-

яние е било предшествано от най-духовното състояние, 

което изключваше необходимостта от прераждане, и от-

ново ще следва едно духовно състояние, което също ще 

премахне необходимостта от прераждане.“ (30) 

 

„Картина за връзката между причина и следствие в 

последователните прераждания ни предоставя сравнени-

ето за съня: Сутрин се събуждам. През нощта ежеднев-

ната ми дейност е прекъсната. На сутринта аз не мога да 

я възобновя по произволен начин. С това, което съм пра-

вил вчера, съм подготвил предпоставките за това, което 

имам да правя днес. Трябва да продължа като съблюда-

вам резултатите от вчерашната си дейност. В пълния сми-

съл на думата е валидно следното: моите дела от вчера са 

моята съдба днес. Сам съм си създал причините, с които 

трябва да свържа последствията. Аз откривам тези при-

чини след като известно време съм се бил отдръпнал от 

тях. Те ми принадлежат дори когато съм бил отделен от 

тях за някакъв период от време. 

В още един смисъл ми принадлежат последствията на 

моите преживявания от вчера. Чрез тях аз съм се проме-

нил. Да допуснем, че съм предприел нещо, което ми се е 

удало само наполовина. След това премислям защо от-

части не съм сполучил в моята дейност. И когато отново 

правя нещо подобно, аз избягвам познатите грешки. И 

така вече съм придобил нова способност. По този начин 

преживяванията ми от вчера са причина за способностите 
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ми днес. Миналото ми остава свързано с мен – то продъл-

жава да живее в моето настояще и ще продължава да е с 

мен в бъдещето. Чрез моето минало съм си изградил ус-

ловията, в които се намирам сега. И смисълът на живота 

изисква да остана свързан с тези условия… 

Поради това сънят е един хубав образ за смъртта, за-

щото човекът по време на съня е избягал от арената, къ-

дето го очаква неговата съдба. Докато спим, върху тази 

арена събитията продължават да се случват. Известно 

време ние не оказваме въздействие върху този процес.  

Въпреки това откриваме последствията от нашите 

дела и трябва да се свържем с тях. В действителност всяка 

сутрин нашата личност се въплъщава отново в света на 

нашите дела…  

Във всяко ново прераждане човек се намира в един 

физически организъм, който се подчинява на законите на 

външната природа. И във всяко прераждане е същият чо-

вешки дух, който представлява вечното в различните пре-

раждания. Тяло и дух са две противоположности. Между 

тях трябва да има нещо по същия начин, както паметта 

стои между делата ми от вчера и тези от днес. И това е ду-

шата. Тя запазва последствията от моите дела от по-

ранни животи.  

Тя е причината духът в едно ново прераждане да се по-

яви като онова, което предишните животи са направили 

от него. Така се свързват тяло, душа и дух. Вечен е духът; 

раждането и смъртта владеят в телесното според законите 

на физическия свят; двете заедно направляват душата, 

докато тя гради своята съдба с делата си… 

Можем да попитаме: „Как може духът да открие резул-

татите от своите дела, когато при своето превъплъщение 

се пренася в един напълно различен свят от този, в който 

е бил преди това?“ – В основата на този въпрос се съдържа 

една много повърхностна представа за съдбовните взаи-

мовръзки. Когато се пренеса да живея от Европа в Аме-

рика, аз се озовавам в напълно нова среда. Но въпреки 
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това животът ми в Америка е напълно обособен от пре-

дишния ми живот в Европа. Ако в Европа съм бил меха-

ник, животът ми в Америка ще протече по-различно, от-

колкото ако съм бил банков служител.  

В първия случай ще бъда вероятно заобиколен от ма-

шини, във втория – от банкови книжа. Във всеки случай 

предишният ми живот определя моето обкръжение, той 

сякаш притегля от околния свят към себе си онези неща, 

които са му близки. Така е и с моята душа – тя се обгражда 

с онова, с което е била свързана по-рано…  

Какво ме води в тази среда? Непосредствено качест-

вата на моята душа при новото въплъщаване. Но тези ка-

чества аз притежавам поради това, че делата на моя пре-

дишен живот са ги отпечатали в душата ми. Тези дела са 

също така и истинската причина за това защо съм се ро-

дил при определени условия. Каквото правя днес ще бъде 

една от причините за да се преродя при едни или други 

условия в един следващ живот. Така човек кове съдбата 

си. Тя изглежда неразбираема дотогава, докато отдел-

ният живот се разглежда сам за себе си… 

Чрез закона за кармата става разбираемо защо „доб-

рият трябва често да страда, а лошият да е щастлив“. Тази 

привидна дисхармония в един живот изчезва, когато пог-

ледът се разпростре върху множество животи… 

Чрез своята дейност в тялото духът опознава света, 

към който принадлежи това тяло. Всяко ново усилие, 

всяко ново преживяване издига това негово опознаване. 

По правило човек прави нещо при повторен опит по-

добре, отколкото първия път.  

Опитът, преживяването се запечатват в духа като едно 

издигане на неговите способности. Така действа нашата 

опитност върху нашето бъдеще и когато (след смъртта) 

повече нямаме възможност да правим нови опитности, 

резултатът от тези опитности остава като „памет“. Ала 

върху нас не би могла да действа никаква опитност, ако 

нямаме способността да извличаме ползата от нея.  
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Как възприемаме опита, какво съумяваме да напра-

вим от него – това определя значението му за нашето бъ-

деще. За Гьоте едно преживяване е било нещо по-раз-

лично, отколкото за неговия камериер, и то е имало за 

първия едни последствия, а за другия – съвсем други. 

Какви способности ще си спечелим чрез едно преживя-

ване зависи от духовната работа, която сме извършили 

във връзка с преживяването.  

Във всеки миг от своя живот аз имам в себе си един 

сбор от резултатите от моя опит. И този сбор изгражда ос-

новата за способностите, които могат да се проявят. Един 

такъв сбор от опитности притежава човешкият дух след 

напускане на тялото. Сега вече никаква телесна връзка не 

го свързва с физическото битие и откъснат от желанията, 

приковаващи го към това физическо битие, му е останал 

плодът на неговия опит… 

Достатъчно е да се знае какво пренася духът от физи-

ческия живот в свръхсетивните състояния и какво отново 

ще донесе при едно ново въплъщение. Той носи превър-

налите се в качества на неговата същност резултати от 

преживяванията си в предишния си живот… 

Средата, в която човек се ражда в новото въплъщение, 

му предоставя резултатите от неговите дела като негова 

съдба. Той навлиза в тази среда със способностите, които 

си е изградил в свръхсетивните състояния от предишните 

преживявания. Затова неговите преживявания във физи-

ческия свят по правило ще стоят на толкова по-високо 

ниво, колкото по-често се е прераждал или колкото по-го-

леми са били усилията му в предишните животи. Затова 

пътуването на поклонника през превъплъщенията предс-

тавлява едно развитие нагоре. Все по-голямо става богат-

ството, което опитностите му събират в неговия дух. Така 

той посреща своята съдба все по-зрял. И така той се прев-

ръща все повече и повече в господар на своята съдба. Чрез 

своите преживявания той се учи да разбира законите на 

света, в който протичат тези негови опитности.  
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Първоначално духът не се чувства както трябва в сво-

ето обкръжение. Той върви пипнешком в мрака. Но с 

всяко ново превъплъщение около него става все по-

светло. Той придобива познание за законите на света. С 

други думи, той се изпълва с все по-голямо съзнание. Все 

по-маловажен става натискът на околния свят… 

Пълната свобода на човешкия дух е идеалът на него-

вото развитие. Не можем да питаме дали човекът е свобо-

ден или не. Философите, които поставят въпроса за сво-

бодата по този начин, не могат никога да достигнат до ня-

каква ясна мисъл относно този проблем. Защото човекът 

в сегашното си състояние не е нито свободен, нито несво-

боден. Той се намира по пътя към свободата. Отчасти той 

е свободен, отчасти не.  

Той е свободен в степента, в която е придобил позна-

ние и съзнание за световните взаимовръзки. Фактът, че 

нашата съдба ни се представя под формата на една безус-

ловна необходимост, не е пречка за нашата свобода. За-

щото когато действаме, ние посрещаме съдбата си в сте-

пента на независимост, която сме си спечелили. Не е съд-

бата, която действа, а ние сме тези, които действат съоб-

разно законите на тази съдба. 

Когато запаля една кибритена клечка се получава 

огън според безусловни закони. Но първо аз съм привел 

тези закони в действие. Точно така аз мога да извърша 

едно действие в смисъла на безусловните закони на моята 

карма. Ала аз съм този, който привежда тези Закони в 

действие. Чрез извършеното от мене дело се образува 

нова карма така, както огънят гори според безусловните 

природни закони след като съм го запалил. 

С това се разсейва и едно друго съмнение, което може 

да обземе някого във връзка с действието на кармичния 

закон. Би могло да се каже: „Щом кармата е един безус-

ловен закон, тогава е безсмислено да се помага на някого. 

Защото онова, което го засяга, е последствие от неговата 

карма и представлява една абсолютна необходимост.“ 
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Разбира се, аз не мога да отменя последствията на съд-

бата, която един човешки дух си е изградил в предишни 

превъплъщения. Но тук става дума за това как той се 

справя с тази съдба и каква нова съдба си изгражда под 

въздействието на старата. Ако му помогна, бих спомогнал 

за това – с делата си той да придаде един благоприятен 

обрат на своята съдба. Ако не му помогна е възможно да 

се случи обратното. Във всеки случай важното е дали мо-

ята помощ е мъдра или не.“ (31) 
 

Връзка между животите 
 

Учителя: 
 

„Вие сте идвали много пъти на Земята и в някое от сво-

ите прераждания може да сте били виден адепт в Индия, 

да сте имали последователи, да сте учили хората на вели-

кото знание, а днес нищо не помните. Защо? – Отклонили 

сте се от правия път, вследствие на което всичко сте изгу-

били. Сега трябва отново да работите, за да придобиете 

старото си знание. Някои разправят, че Ледбитър, води-

тел на теософите, в миналото е бил пророк Амос.  

Ледбитър сам се чуди как е забравил всичко от мина-

лото си знание. Днес той е лишен от пророчеството на 

Амос, който е бил прост говедар: малко нещо знаел, но 

всичко това е знаел добре и го е прилагал. Амос предсказ-

вал много неща, а Ледбитър едва е запазил от миналото 

си разположението към духовен живот. Следователно, 

ако човек не иска да регресира, а желае да запази знани-

ето си, той трябва да живее абсолютно чист живот.“ (32) 
 

Рудолф Щайнер: 

 

„Макар човекът, състоящ се от „Аз“, астрално и етерно 

тяло, да се намира от самия момент на зачеване в близост 
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до майката, имаща в себе си оплодената яйцеклетка, той 

действа отвън. В това време, примерно от третата сед-

мица, астралното и етерното тяло като че ли обхващат за-

родиша и започват да работят над човека. До този момент 

развитието на физическия човек се извършва без влияни-

ето на астралното и етерно тяло; от този момент те започ-

ват да оказват влияние върху развитието на детето и сами 

обуславят по-нататъшното оформяне на плода… 

Досега ние описвахме обикновения съвременен човек 

в неговото нормално развитие. За човека, който е започ-

нал в едно от предишните си прераждания окултно раз-

витие, всичко това няма да бъде напълно вярно. Колкото 

по-високо се е издигнал този човек, толкова по-рано нас-

тъпва моментът, когато той започва да работи над своето 

физическо тяло, за да го направи по-приспособено към 

мисията, която му предстои да изпълни на Земята.  

Колкото по-късно човекът започне да се съединява с 

физическия плод, толкова по-малко той ще бъде стопа-

нин на своето физическо тяло. При най-развитите чо-

вешки индивидуалности, които се явяват ръководители и 

предводители на духовната част от нашия свят, това съе-

диняване става още в момента на зачеването. При тях 

нищо не се извършва без участието им… 

Това, което обикновеният човек извършва между раж-

дане и смърт несъзнателно, Посветеният го извършва 

съзнателно – той съзнателно формира своето ново физи-

ческо тяло. Затова за него раждането е само преломно съ-

битие. Той подменя веществата само веднъж, но из ос-

нови. Затова на такива индивидуалности е присъщо го-

лямо външно сходство от едно тяхно въплъщение в друго, 

докато при останалите между различните въплъщения 

няма нищо сходно.  

Колкото по-нагоре се е издигнал в своето развитие чо-

век, толкова по-голямо сходство имат две следващи едно 

след друго прераждания. Ясновидецът чудесно може да 

види това. Има напълно определено наименование на 
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това състояние, в което се оказва човекът във висша сте-

пен на развитие. Казват, че той изобщо не се ражда в 

друго тяло – точно както за обикновения човек не се 

казва, че се ражда отново на всеки 7 години. За Учителите 

казват: Той се е родил в същото тяло… 

Окултните изследвания показват, че средно човек се 

появява на Земята през интервал от 1000-1300 години. 

Смисълът на това е човекът, при своето завръщане, да от-

крие изменен облика на Земята и благодарение на това 

може да преживее всичко по нов начин. Всичко, което се 

променя на нашата Земя, се намира в тясна връзка с оп-

ределени констелации в Космоса – това е много важен 

факт. В началото на пролетта слънцето изгрява в един оп-

ределен знак на Зодиака. 800 години преди Рождество 

Христово е навлязло в съзвездието Овен, още по-рано в 

съседното съзвездие Телец. 2160 години са необходими на 

Слънцето, за да премине през едно съзвездие. Времето, за 

което Слънцето преминава през всичките 12 знака на Зо-

диака, в окултизма се нарича мирова година. 

Древните народи винаги дълбоко са чувствали това, 

което е свързано с това преминаване на Зодиака. Техните 

души с благоговение са усещали: Слънцето се издига през 

пролетта по-високо, заспалата през зимата природа се об-

новява, божествен пролетен лъч я пробужда от дълбокия 

сън. Тази млада пролетна сила се съединява със съзвезди-

ето, от което свети Слънцето…  

Затова хората от тази епоха, която продължава вече 

две хилядолетия, приемат Овена/Агнеца за благодетел на 

човечеството. Всички легенди за Агнето са създадени 

през това време. Понятието за Божественост съединяват с 

този символ. Самият Спасител, Исус Христос в първите 

столетия се символизира от кръст, а под кръста се изобра-

зява агънце. Едва в 6 век Спасителят започва да се изоб-

разява висящ на кръста. Известният мит за Язон и плава-

нето му за златното руно, т.е. златната овнешка кожа, 

също има своето начало тук. 
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До 800 г. пр. Хр. слънцето изгрявало в съзвездието Те-

лец и в тази епоха откриваме култа към бика Апис в Еги-

пет и бика Митра в Персия. Още по-рано Слънцето е пре-

минавало през съзвездието Близнаци. И действително, в 

индийските и германски митове ние откриваме указания 

за два близнака. Последна реликва за това се явяват коз-

лите-близнаци във впряга на бог Донар… 

И така, народите винаги ясно са съзнавали какво става 

в небесата паралелно с промените долу на Земята. Когато 

Слънцето премине поредното съзвездие, то и Земята до-

толкова променя своя вид, че за човека е ценно да изжи-

вее живота отново. Затова времето на новото въплъщение 

зависи от придвижването на точката на пролетното рав-

ноденствие. Например времето, което е необходимо на 

Слънцето, за да премине през един такъв знак на Зодиака, 

е нужно на човека за да се въплъти 2 пъти – веднъж в 

мъжки облик и втори път в женски. Тъй като опитът и съ-

битията, които човек може да изживее в мъжки и в жен-

ски организъм, са толкова различни в духовно отноше-

ние, става 2 пъти прераждане при един облик на Земята. 

Това и определя времето, което изминава между две ин-

карнации – средно от 1000 до 1300 години. 

Така е даден отговор и на въпроса как е свързан полът 

с преражданията на човек: като правило полът се редува. 

Това правило често се нарушава, така че едно след друго 

могат да следват 3 или 5 еднакви по пол прераждания, но 

те никога не могат да бъдат повече от 7.“ (33) 

 

„Във всяка следваща инкарнация етерното тяло на чо-

века е изцяло обновено. Ето защо има такава промяна във 

физиономията и телесната форма на човека от една ин-

карнация в друга. Физиономията и телесната форма не 

зависят от волята на индивидуалността, а от нейната 

карма, нейните желания, страсти и неволните ѝ действия. 

Съвсем различно е в случая на посветения ученик. Той 

развива етерното си тяло в земния живот по такъв начин, 
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че то се запазва и е готово да премине в Девакана5 след 

смъртта. Тук на Земята той е способен да пробуди в своите 

етерни сили „Дух-Живот“, който съставлява един от веч-

ните принципи на неговото същество. Санскритският тер-

мин за етерното тяло, преминало в Дух-Живот, е Будхи. 

Когато този принцип на Духа-Живот е бил развит в уче-

ника, за него повече не е необходимо изцяло да прео-

формя етерното си тяло между две инкарнации. Неговият 

престой в Девакана е много по-кратък и по тази причина 

същите характер, темперамент и отличителни черти би-

ват пренасяни от една инкарнация в друга. 

Когато окултният Учител е достигнал точката на съз-

нателен контрол не само върху своето етерно, но и върху 

физическото си тяло, възниква друг, още по-висш прин-

цип – Духът-Човек (на санскрит Атма).  

На тази степен Посветеният запазва характеристиките 

на своето физическо тяло всеки път, когато се инкарнира 

на Земята. С ненарушено съзнание, той преминава от зе-

мен към небесен живот, от едно въплъщение в друго. Тук 

имаме произхода на легендата за Посветените, които жи-

веят 1000 или 2000 години. За тях няма Камалока (чис-

тилище) или Девакан, а ненарушено съзнание през уми-

рания и раждания. 

Понякога се прави следното възражение на идеята за 

прераждането: „Когато човек е завършил своята задача 

във физическия свят, той познава Земята. Защо тогава 

той трябва да се връща?“ 

Това възражение щеше да бъде оправдано, ако човек 

се завръщаше при същите условия. Но той намира една 

съвсем нова Земя, ново човечество, дори нова Природа. 

Защото всичко се е развило и той може да влезе в ново 

ученичество, изпълнявайки нова мисия… 

                                                        
5 Девакан – духовният свят, в който прекарваме дългия период 
от време между смърт и ново раждане. Деваканичният свят ни 
обкръжава и по време на земния живот, но не го възприемаме.  
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Сред хората на Земята винаги е имало съзнание за 

връзката им с небесните констелации. Големите периоди 

на човешката цивилизация са подчинени на небесните 

цикли и движението на Земята в отношението ѝ спрямо 

Слънцето и Звездите. Този факт обяснява различните ха-

рактеристики на отделните епохи и дава ново значение на 

инкарнирането в тях. Приблизително 2160 години е вре-

мето, нужно за извършването на една мъжка и на една 

женска инкарнация – двата аспекта, под които човешкото 

същество събира всички опитности на една епоха.“ (26) 

 

„Представете си, че един човек стига дотам – да върши 

в един земен живот дела, стоплени от любов. Това остава 

да съществува в неговата душа като сила. И това, което 

той взема сега като резултат на 

своите дела и което се отразява 

в душите, то се връща към него 

като огледален образ. И когато 

човек от това образува своето 

астрално тяло, с което слиза на 

Земята, любовта от миналия 

земен живот, когато се отра-

зява от другите хора, се прев-

ръща в радост.  Следователно, 

когато в един земен живот чо-

век извършва нещо за другите, което е изпълнено с лю-

бов, тогава при преминаването през живота между 

смъртта и едно ново раждане става такава метаморфоза, 

такова превръщане, че това, което в един земен живот е 

разливаща се любов, в следващия живот се превръща в 

радост, която се разлива към съответния човек.  

Когато във вашия земен живот изпитвате радост чрез 

даден човек, мои мили приятели, можете да бъдете си-

гурни, че тази радост е резултат на любовта, която сте 

проявили към него в предишния земен живот. Тази ра-

дост сега отново се влива във вашата душа през време на 
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настоящия земен живот. Вие познавате онова вътрешно 

затопляне от радостта. Знаете какво значение в живота 

има радостта, особено онази радост, която идва от хората. 

Тя стопля живота, окрилява ни. Кармично тя е резултат 

от проявената любов в един минал живот… 

Това отново е нещо, което се разлива от нас. Един чо-

век, който може да изживее радост в живота, от своя 

страна той също представлява нещо стоплящо за другите 

хора. Един човек, който има основание да минава без ра-

дост през живота, представлява за другите хора нещо раз-

лично от това, което представлява един човек, който 

може да минава с радост през живота.  

Но това, което бива изживяно като радост между раж-

дането и смъртта, се отразява в най-различните души, с 

които човек е бил на Земята и които сега отново се нами-

рат в живота между смъртта и едно ново раждане. И това 

отражение, което по многократен начин тогава идва от 

душите на познатите ни хора, действа от своя страна об-

ратно – ние го носим в нашето астрално тяло, когато сли-

заме към следващия земен живот.  

Следователно през третия земен живот то отново е 

включено – отпечатано е в нашето астрално тяло. В ре-

зултат то става импулс за лесното разбиране на хората и 

на света. То става основа на онова душевно устройство, ко-

ето ни дава опора, защото ние разбираме света. Когато 

можем да се радваме на интересното в поведението на хо-

рата, когато разбираме хората в един земен живот, това 

сочи обратно към радостта в едно минало земно същест-

вуване и още по-нататък към любовта в живота, предшес-

тващ миналия ни земен живот… 

Съвсем различно е това, което вършим в делата от сухо 

чувство за дълг… Съществува голяма разлика между дейс-

твието от скованото чувство за необходимост, което обаче 

за много неща е напълно нужно в социалния живот, и 

между делата от любов. Делата, които са извършени от 

скованото чувство за благоприличие, не предизвикват в 
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следващия земен живот радост, а преминавайки, както 

описах, през онова отразяване чрез душите, в следващия 

земен живот те предизвикват нещо, което можем да наре-

чем: „Човек долавя, че той е повече или по-малко безраз-

личен за хората.“ 

Човек с право страда, когато е безразличен на хората, 

защото хората съществуват един за друг и човекът не же-

лае да бъде безразличен на другите хора, – това, което чо-

век изстрадва при такова положение, е резултат именно 

на липсата на любов в един минал земен живот… 

А сега ние се намираме при втория земен живот. Това, 

което идва като радост от любовта, в третия земен живот 

се превръща, както видяхме, в едно открито сърце, което 

привлича света към нас и ни дава едно свободно, пълно с 

разбиране чувство за всичко красиво, истинно, добро. 

Това, което се разлива от другите хора към нас като без-

различие, за третия земен живот то прави от нас хора, ко-

ито не знаят как да се справят със себе си.  

Когато такъв човек отиде на училище, той не знае как 

да се справи с това, което учителите искат от него. Когато 

стане по-възрастен, той не знае дали да стане шлосер или 

придворен съветник. Той съвсем не знае какво да прави 

със себе си в живота. Такъв човек върви всъщност без по-

сока в живота. По отношение на неговото възприемане на 

външния свят той не е чак толкова нечувствителен. Той 

може да разбира например музиката, но не изпитва ни-

каква радост от нея.  

В крайна сметка му е безразлично дали тя е добра или 

лоша музика. Той чувства и красотата на някое живо-

писно или друго художествено творение, но в душата пос-

тоянно нещо го дразни: „За какво е всъщност всичко 

това?“ – Това са неща, които в кармична връзка отново се 

проявяват в третия земен живот. 

Да предположим обаче, че някой причинява вреда на 

един от своите себеподобни от омраза или от антипатия. 

Тук можем да си представим всички степени, които могат 
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да се явят в такъв случай. Някой, да речем, може да при-

чини вреда на себеподобните си от едно престъпно чувс-

тво на омраза. Но той може да бъде също и критик. За да 

е критик човек винаги трябва малко да мрази, ако не е 

един критик, който хвали, а такива днес има рядко, за-

щото не е интересно нещата да се признават и хвалят…  

Тук става въпрос за такива човешки дела, които про-

изхождат от студена антипатия, за която често пъти човек 

не е наясно, но която стига до омраза. Всичко, което по 

този начин се извършва спрямо други хора или даже 

спрямо по-ниско стоящи същества, се разтоварва отново 

в душевни състояния, които също се отразяват в живота 

между смъртта и едно ново раждане.  

И след това в следващия земен живот от омразата се 

получава онова, което се разлива към нас от света като 

страдание и неприятност, които се причиняват отвън като 

противоположност на радостта.  

Ще кажете: „Да, ние наистина изпитваме толкова 

страдание! Нима всичко това произхожда от по-голяма 

или по-малка омраза в нашия минал земен живот? За 

себе си ми е невъзможно да мисля, че съм бил толкова 

лош човек, че да трябва да изживявам толкова неприят-

ност, понеже съм мразил толкова много.“ – Да, ако в тази 

област искаме да мислим безпристрастно, ние трябва да 

си изясним колко голяма е илюзията, която е приятна ня-

кому и поради това той се отдава на тази илюзия, когато 

се касае за това – човек да си внуши, че не храни антипа-

тични чувства към някого.  

Хората минават през света с много повече омраза, от-

колкото си мислят, най-малкото с много повече антипа-

тия. Понеже отначало омразата създава удовлетворение 

за душата, тя обикновено никак не се осъзнава. Тя бива 

прикрита от удовлетворението. Когато тя се връща об-

ратно като страдание, което се разлива към нас, идвайки 

отвън, едва тогава страданието се забелязва. Но помис-

лете, мои мили приятели, за да си представите по един 
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тривиален начин какви възможности съществуват в това 

отношение, помислете за клюките, които се разменят в 

кафенетата, където половин дузина лели или чичовци се-

дят и се занимават с техните себеподобни!  

Помислете само колко антипатия се разлива там върху 

хората за час и половина – понякога и по-дълго! Когато 

това се излива, хората не го забелязват, обаче когато в 

следващия земен живот се връща обратно, то добре се за-

белязва. А то неминуемо се връща обратно.  

Така че фактически една част от това, което в един зе-

мен живот изпитваме като страдание, идващо отвън, фак-

тически може да произхожда от нашите чувства на анти-

патия в минали земни прераждания… 

Когато преминем към третия земен живот, резултатът 

от това, което ни връхлита като страдание отвън, е отна-

чало един вид тъпота на духа, един вид тъпота по отноше-

ние разбирането на света. И който стои срещу света без-

различен и флегматичен, който не стои с отворено сърце 

спрямо нещата и хората, той е получил тази тъпота чрез 

причиненото страдание в неговата собствена карма от 

един минал земен живот, която обаче, когато се изразява 

по този начин в едно тъпо устройство на душата, трябва 

да се припише на чувствата на омраза най-малко в третия 

предишен земен живот. Ние винаги можем да бъдем си-

гурни, че да бъде човек глупав в един земен живот – това 

винаги е последствие от омразата, проявена в един опре-

делен предишен земен живот… 

Онова, което развиваме в настоящия живот като съ-

държание на нашата душа, ще има последствия, резул-

тати в следващия земен живот. Който иска да бъде осо-

бено глупав в третия следващ живот на Земята, отсега на-

татък е достатъчно той много да мрази в настоящия земен 

живот. Обаче който в третия земен живот иска да има 

едно свободно, отворено разбиране, достатъчно е в насто-

ящия живот особено много да обича. И разбирането, поз-

наването на кармата придобива стойност едва чрез това, 
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че то се влива в нашата воля за бъдещето.  

Положението е абсолютно такова, че днес се намираме 

в онзи момент от развитието на човечеството, когато не-

съзнателното не може да действа по-нататък по същия на-

чин както по-рано, когато нашите души са минавали през 

предишни земни съществувания, а хората ще стават все 

по-свободни и по-съзнателни.  

От първата третина на 15 век ние живеем в епохата, в 

която хората стават все по-свободни и по-съзнателни. За 

хората на настоящето ще има вече едно смътно чувство за 

миналите земни съществувания в един следващ земен 

живот… Днешните хора, когато се преродят в бъдеще, ще 

имат поне едно смътно усещане, което ще ги безпокои: 

Ако не са особено умни, би трябвало да е имало нещо, ко-

ето е било свързано с омраза и антипатия.  

И когато говорим днес за Валдорфска педагогика в 

училище, ние естествено трябва да държим сметка за съв-

ременната цивилизация. Ние не можем току така с пълна 

откритост да възпитаваме така, че да предизвикаме съз-

нание за повтарящите се земни животи, защото днес хо-

рата нямат даже смътно усещане за повтарящите се земни 

животи. Но импулсите, които са заложени именно в педа-

гогиката на Валдорфското училище, когато те бъдат при-

ети, ще се развият по-нататък в следващите столетия 

така, че това ще бъде включено в етическото, в моралното 

възпитание: Имате ли едно недостатъчно надарено дете, 

причината за това се крие в минали земни животи, в ко-

ито то много е мразело.  

След това с помощта на духовната наука ще се потърси 

кого е мразело. Защото хората, които са били мразени и 

по отношение на които са били извършени дела от ом-

раза, трябва отново да се намират някъде в заобикалящия 

свят. И постепенно в следващите столетия възпитанието 

ще бъде поставено все повече в самия живот. При едно 

дете ще трябва да се потърси откъде в живота между 

смъртта и едно ново раждане се отразява онова, което в 
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настоящия земен живот се проявява в метаморфозата на 

неразбирането. Тогава ще можем да направим нещо, за да 

се развие в детската възраст особена любов към онези 

хора, към които в минали земни съществувания е имало 

особена омраза. И ще се види, че чрез една така конк-

ретно приложена любов, умът, въобще цялото душевно 

устройство ще се просветли.  

Това, което може да помогне на възпитанието, няма да 

се крие в общи теории върху кармата, а в конкретното 

вглеждане в живота, за да се забележи какви са кармич-

ните взаимовръзки. Хората ще забележат, че в крайна 

сметка децата в един клас са събрани от съдбата, а това 

съвсем не е безразлично.  

И когато хората се издигнат над онова отвратително 

безгрижие, което царува днес по отношение на такива 

неща; когато фактът, че „човешкият материал“ – както 

често го наричат, – е събран в един клас, като че е бил 

струпан от случайността, а не събран от самата съдба; ко-

гато хората ще се издигнат над това отвратително безгри-

жие – тогава като възпитатели ще можем да добием пог-

лед за това какви чудни кармични нишки са изпредени от 

един човек към друг от миналите животи. И тогава в раз-

витието на децата ще бъде приложено онова, което може 

да действа изравнително. Защото в известно отношение 

кармата е нещо, което е подчинено на една желязна необ-

ходимост. От една желязна необходимост ние безусловно 

можем да извлечем зависимостите:  

ЛЮБОВ –> РАДОСТ –> ОТКРИТО СЪРЦЕ 

ОМРАЗА –> СТРАДАНИЕ –> ГЛУПОСТ 

Това са безусловните връзки. Но нещата стоят също и 

така, че по същия начин, когато се намираме пред една 

безусловна необходимост, както при една течаща река – 

има възможност да бъде регулирано кармичното течение.  

Ако забележите, че в детска възраст има заложба за 
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глупост и се досетите да насочите детето така, че то осо-

бено да развие любов в сърцето си и когато откриете – а 

за хора, които имат задълбочено наблюдение на света и 

на живота, това е възможно още и днес, – с кои други деца 

детето е сродно кармически и насочите детето да обича 

именно тези деца, да върши по отношение на тях дела по 

любов, тогава ще видите, че можете да дадете на антипа-

тията един противовес в любовта и с това ще можете да 

подобрите недостатъчните способности в едно следващо 

въплъщение, в един следващ земен живот.  

Действително съществуват инстинктивно школувани 

възпитатели, които често пъти вършат подобно нещо от 

техния инстинкт, довеждайки деца с лоши заложби дотам 

– да могат да обичат – и по този начин постепенно изг-

раждат по-схватливи човешки същества. Именно тези 

неща правят всъщно разбирането на кармичните отноше-

ния да стане нещо, което служи на живота.“ (34) 

 

„Трябва да кажем, че когато се ражда, човекът полу-

чава от своите прадеди нещо като модел, като един обра-

зец за своята човешка форма. И по този образец човек 

развива онова, което той става по-късно. Обаче това, ко-

ето той развива, е резултат на донесеното със себе си, сли-

зайки от духовния свят.  

Колкото и шокиращо да е за един днешен човек, осо-

бено когато той има днешното образование, ние въпреки 

това трябва да си кажем, че първите зъби, които човекът 

получава, са изцяло наследени, те са продукт на наследс-

твеността. Те му служат като образец, според който той 

изработва вторите зъби, но сега според мерките и силите, 

които е донесъл със себе си от духовния свят. Той сам си 

изработва вторите зъби.  

Така, както е със зъбите, така е и с целия организъм… 

Онзи, който, като работещ върху себе си човек, е на-

пълно зависим от модела, той ще „забрави“ това, което е 

донесъл със себе си, идвайки на Земята, и ще се насочи 
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изцяло към наследения модел. Онзи, който има по-го-

ляма вътрешна сила, придобита през неговите минали 

земни животи, по-малко ще се ръководи от модела и то-

гава ще може да се види как той значително се променя 

именно през втория период на живота си – между смя-

ната на зъбите и половата зрялост.  

Училището даже ще има задачата, – ако то е истинско 

училище, – да доведе до развитие онова в човека, което 

той донася със себе си, слизайки от духовния свят във фи-

зическото земно съществуване. Така че онова, което човек 

носи по-нататък със себе си в живота, повече или по-

малко съдържа признаците на наследствеността според 

това дали той може да преодолее или не тези признаци.  

Но виждате ли, мои мили приятели, всички неща 

имат своята духовна страна. Това, което човек има като 

свое тяло през първите 7 години от неговия живот, това 

просто е модел – образец, от който той се ръководи. Него-

вите духовни сили или преминават до известна степен в 

това, което му се налага от модела, и той остава напълно 

зависим от този модел, или пък през първите 7 години от 

своя живот с помощта на модела той сам изработва онова, 

което иска да измени в модела.  

Тази работа се проявява и външно, защото не се касае 

само за това, че тук се работи и че това тук е първоначал-

ният модел; а първоначалният модел се отделя, така да се 

каже, отпада като люспи, както отпадат първите зъби; 

всичко отпада. От една страна наследствените сили нала-

гат модела; от друга страна човекът иска да отпечата това, 

което носи от духовния свят. Това поражда една борба 

през първите 7 години от живота. Погледнато от духовна 

гледна точка, тази борба представлява всичко това, което 

външно симптоматично се изразява в детските болести. 

Детските болести са израз на тази вътрешна борба.  

Естествено подобни форми на боледуване се явяват 

при човека също и по-късно. Това се случва, когато през 

първите 7 години някой не е успял достатъчно добре да 
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победи, да преодолее модела. Тогава в една по-късна въз-

раст на живота може да се появи стремежът той все пак да 

изхвърли онова от наследствеността, което е останало в 

него. Възможно е в неговата 28-ма, 29-та година той вът-

решно да се разтърси и да се надигне срещу модела, да се 

сблъска с него – тогава той получава една детска болест.  

Ако човек има правилен поглед за това, той може да 

види как това силно се проявява при някои хора, като 

след 7-та, 8-та година те съществено се променят, проме-

нят се във физиономията, в жестовете… 

Когато кажете на един млад човек, че той си е избрал 

своя баща, при известни обстоятелства той може да въз-

рази: „Как така ще съм си избрал такъв баща, който ме 

бие?“ – Но той действително си го е избрал, защото е имал 

друга гледна точка преди да слезе на Земята. Там той е 

имал именно гледището, че пердахът от страна на бащата 

ще му подейства много добре. Това съвсем не е смешна 

работа, а трябва да се разбира абсолютно сериозно.” (34) 

 

„Да предположим, че даден човек проявява слаб инте-

рес към заобикалящия го физически свят. Той се интере-

сува, да кажем, само за това, което непосредствено засяга 

неговото тяло, интересува се дали в дадена област се яде 

добре или зле и т.н., но неговите интереси не излизат вън 

от тези рамки. Неговата душа остава бедна. Той не носи 

света в себе си.  

През вратата на смъртта той занася със себе си малко 

от това, което са му показали явленията на света, занася в 

духовния свят малко в своята вътрешност. Чрез това ра-

ботата отвъд с духовните същества, с които там е заедно, 

става трудна за него. Така по-късно той не донася в своята 

душа сила и енергия, а слабост, един вид немощ за изг-

раждането на своето физическо тяло. Върху него моделът 

действа силно. Борбата с модела се изразява във всякакъв 

вид болести. Той изгражда, така да се каже, едно трош-
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ливо тяло, което е изложено на всички възможни бо-

лести. Така душевно-духовният интерес от един земен 

живот кармично се превръща в здравословното състоя-

ние на един следващ земен живот. Онези хора, които пра-

щят от здраве, са проявявали жив интерес за видимия 

свят в своя минал земен живот... 

Когато човешките души, които днес са тук, са живели 

в един предишен земен живот, също е имало живопис, 

имало е и хора, които не са проявявали никакъв интерес 

към тази живопис. Днес също има хора, на които е съвър-

шено безразлично дали на стената имат окачена една от-

вратителна или една много добре нарисувана картина. 

Така и през времето, когато душите, които днес са на Зе-

мята, са се намирали в минали земни съществувания, е 

имало такива хора. Но виждате ли, мои мили приятели, 

аз никога не съм срещал човек, който сега има симпа-

тично лице, симпатичен израз на лицето, да не е изпитвал 

радост от живописта в един минал земен живот.  

Хора с несимпатичен израз на лицето – което също иг-

рае роля в кармата на човека и има значение за съдбата 

му, – винаги са минавали безразлично, флегматично 

пред произведенията на живописта.  

Нещата отиват още по-далеч. Има хора, които през це-

лия си живот, – а така е било и в минали земни епохи, – 

никога не са гледали звездите; които не знаят къде се на-

мира съзвездието Лъв, Овен или Телец, които не се инте-

ресуват абсолютно за нищо в тази насока. В един следващ 

живот тези хора се раждат с едно отпуснато тяло…  

И така цялото здравословно състояние на един човек 

в някой земен живот може да се припише на интереса, 

който той е проявявал към всеобхватността на видимия 

свят в своя минал земен живот.  

Например хора, които не проявяват никакъв интерес 

към музиката и тя им е безразлична, в един следващ зе-

мен живот сигурно ще се родят астматични или ще са 

предразположени към белодробни заболявания. Онова 
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душевно естество, което чрез интереса към видимия свят 

се изгражда в един земен живот, се изразява в следващия 

живот в здравословното или в болестното предразполо-

жение на тялото.  

Може би някой би искал сега да каже: „Ако някой би 

знаел това, то би му отнело желанието за следващия зе-

мен живот.“ – Но това отново е едно съждение, което се 

произнася от земна гледна точка, което обаче действи-

телно не е единственото, защото животът между смъртта 

и едно ново раждане трае по-дълго, отколкото земният 

живот. Когато някой е нечувствителен за нещо видимо в 

окръжаващия го свят, тогава между смъртта и едно ново 

раждане той е неспособен да работи в определени области 

и минава през вратата на смъртта с последствията от тази 

липса на интерес към заобикалящия го видим свят.  

Той продължава по-нататък след смъртта, но тогава не 

може да се доближи до определени Същества, да влезе 

във връзка с тях. Определени духовни Същества се дър-

жат настрана от него, защото той не може да се доближи 

до тях. Други човешки души, с които е бил заедно на Зе-

мята, остават чужди за него.  

Това би траело вечно, би съществувала един вид веч-

ност на адското наказание, ако то не би могло да бъде из-

менено. Че сега между смъртта и едно ново раждане чо-

векът се решава да слезе в земния живот и да почувства 

върху своето тяло това, което е една неспособност в духов-

ния свят, да го почувства чрез своето болно тяло – това е 

единственото изправяне и изцеление.  

В живота между смъртта и едно ново раждане човек 

желае това изцеление, защото там той не може нищо да 

поправи; той чувства, че по-късно, когато отново умре и 

отново мине през живота между смъртта и едно ново раж-

дане, това, което е било земно страдание, става подтик да 

придобие онова, което е пренебрегнал. Така ние можем да 

кажем, че със своята карма всъщност човекът си донася от 

духовния във физическия свят болестта и здравето. 
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И когато при това се вземе под внимание, че не винаги 

има карма от миналото, която трябва да се изживее, а 

също и една бъдеща карма – че определени неща могат 

също да се явят за първи път – тогава естествено ние няма 

да отнасяме всичко, което, да речем, човек има да понася 

като здраве или болест в един физически живот, към един 

минал земен живот… 

Там, където се стремим с духовното виждане да стиг-

нем до причините за нещо като едно разбито приятелство 

от младостта, се установява следното: По правило ние 

обикновено установяваме, че онези хора, които в даден 

живот са били близки приятели през младостта си и при-

ятелството им по-късно е било разбито, в предишен земен 

живот са били приятели в по-късна възраст.  

Нека да предположим, че двама души са приятели или 

приятелки преди тяхната 20-та година и след това прия-

телството от младостта им се разкъсва. Ако сега с духов-

ното познание се пренесем назад в един минал земен жи-

вот, ние откриваме, че между тях двамата също е същест-

вувало приятелство, но това приятелство е започнало 

около 20-та им година и е продължило до по-късно в жи-

вота. Това е един много интересен случай, който често 

срещаме, когато проучим нещата духовно-научно.  

Когато проверим по-точно случаите, първо установя-

ваме, че стремежът да познаем човека, с когото сме били 

приятели в по-късна възраст, също и какъвто той е бил 

през младостта си, в следващия ни живот ни довежда до-

там, действително да го имаме като приятел през нашата 

младост. Ние сме го познавали като по-възрастен човек в 

един минал земен живот, а това е породило в душата стре-

межа да го познаваме и през младостта, което не може да 

стане още в същия земен живот, затова го правим в след-

ващия. Това обаче оказва голямо влияние, когато този 

стремеж се ражда в единия или в двамата. То минава през 

смъртта и след това се проявява в духовния свят между 

смъртта и новото раждане. Защото тогава в духовния свят 
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има нещо като концентрирано насочване на вниманието 

към младостта. В човека се поражда твърде особен коп-

неж да се втренчи в младостта и не развива стремеж от-

ново да познава своя бивш приятел от младите си години 

в по-късна възраст. И така се разрушава приятелството на 

младостта, което е било предопределено от живота, през 

който човек е минал преди да слезе на Земята… 

Сега възниква въпросът: „Е, какво е било всъщност 

приятелството от по-късна възраст в миналия земен жи-

вот, че през младежките години в един следващ земен 

живот да предизвика отново да се срещне този човек?“ 

За да не се разрасне този стремеж за познаване на бив-

шия приятел в неговата младост и до познаване в по-

късна възраст, в живота трябва да настъпи нещо друго. 

Във всички случаи, които познавам, ми е ставало ясно, че 

ако тези приятели от младостта биха останали свързани в 

по-късния си живот, ако приятелството не беше се разту-

рило, те биха си омръзнали, защото в миналия земен жи-

вот твърде егоистично са развили приятелството си от по-

напредналите си години.  

Егоизмът при приятелствата в един земен живот си 

отмъщава кармично в изгубването на приятелствата в 

следващите земни съществувания. Толкова сложни са не-

щата. Но ние винаги получаваме една ръководна нишка, 

когато именно виждаме, че в много случаи в един земен 

живот двама души живеят първо сами, да речем до 20-та 

година на този живот и след това се сприятеляват. В един 

следващ земен живот на този образ обикновено отговаря 

приятелството през младостта и след това животът ги раз-

деля. Този случай е много чест.“ (34) 

 

„И в духовния свят, където хората пребивават между 

смърт и ново раждане, съществуват ръководители и пос-

ледователи – естествено при съвършено други условия. 

Такива индивидуалности действат не само чрез това, ко-

ето са създали тук на Земята, като например съчиненията 
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на Бейкън или на Ян Коменски, или чрез това, което про-

дължава да живее тук на Земята по силата на традицията, 

а ръководещите духове действат също и чрез това, че в ду-

шите, с които са били заедно и които са били изпратени 

на Земята, те и в духовния свят посаждат и оставят да по-

кълне нещо твърде особено… 

За реалните събития се крие нещо извънредно важно 

в това, което човек върши след смъртта си, когато предава 

преобразените резултати от земния си живот на душите в 

духовния свят, слизащи на Земята след него.“ (35) 

 

„Нека разгледаме страхливците – страхливите хора. В 

техния минал земен живот те не са се интересували от 

нищо. Както виждате, разглеждането на кармата има 

също определено значение за това как човек застава в жи-

вота си по отношение на бъдещето… Когато погледнем с 

известно познание нашия настоящ земен живот, можем 

да се подготвим за следващия земен живот.  

Ако преминаваме бързо и повърхностно през живота, 

ако не ни интересува нищо, можем да бъдем сигурни, че в 

следващия земен живот ще бъдем страхливци. Но това се 

получава отново поради факта, че когато незаинтересова-

ната същност на един лишен от внимание човек се свър-

зва слабо със заобикалящата го среда, в следващия земен 

живот организацията на главата не добива никакво срод-

ство със земните сили. Костите остават неразвити, косите 

растат бавно, човек често пъти има крака, изкривени във 

формата на О или на Х. Това са неща, които много ин-

тимно показват връзката между духовно-душевното и 

физическото… 

Ние разбираме определени физически процеси едва 

тогава, когато насочваме поглед назад към миналите 

земни животи. Човек, който внимателно е опознавал 

света в минал земен живот, има бързо растяща коса. Чо-

век, който малко се е запознавал със света в минал земен 

живот, има съвсем бавно растяща коса. Тя се намира на 
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повърхността на главата, докато онези, които са се инте-

ресували много силно от нещата, интересували са се свръ-

хинтензивно, които са навирали носа си във всичко, имат 

гъста коса. Това е съвсем правилна връзка.  

Така можем да свържем най-разнообразните конфи-

гурации на тялото с изживявания в минало земно същес-

твуване. Това се простира чак до подробностите на човеш-

кото устройство.  

Да вземем например един човек, който в един земен 

живот мисли, много размишлява. В следващия земен жи-

вот той ще бъде тънък, слаб човек. Този, който в даден зе-

мен живот малко размишлява, повече живее отдавайки се 

на външния свят, в следващия живот ще има предразпо-

ложение да натрупва мазнина в тялото си.  

Това отново има значение за бъдещето. Човек не може 

да провежда духовен режим за отслабване в текущия зе-

мен живот, той трябва да прибегне евентуално до физи-

чески режим на отслабване, ако изобщо би могъл да му 

помогне, но за следващия земен живот решително може 

да проведе режим за отслабване като повече мисли, като 

много размишлява, а именно върху такива неща, които го 

изморяват, създават много трудности. Не е нужно да бъде 

медитиране, а е необходимо повече размишляване, по-

вече воля за взимане на вътрешни решения. Действи-

телно съществува връзка между духовно-моралния на-

чин, по който човек живее в един земен живот, и неговото 

физическо устройство в следващия му земен живот. Това 

трябва да се подчертае достатъчно ясно. 

Вземете други случаи. Вземете например случая, че в 

даден земен живот един човек живее като мислител. Под 

това не разбирам един професор, а един човек, който – 

ако щете – може да върви след плуга и въпреки това 

много да мисли. Съвсем не е важно в какво положение на 

живота мисли човек. Той може да бъде мислител също и 

когато върви след плуга или упражнява някакъв занаят… 

Един такъв човек ще се яви в нов земен живот с мека и 
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нежна плът. Тогава, когато мисли много, особеното е, че в 

неговия следващ земен живот кожата му ще бъде устро-

ена много добре, цялата повърхност на тялото, кожата, ще 

бъде много добре изградена.  

От друга страна, когато виждате хора с петна по ко-

жата, от това винаги може да направите извод – естест-

вено към това трябва да се прибавят и други признаци, 

само от един признак не можем безусловно да заключим, 

обаче общо взето данните, които изнасям днес относно 

връзката на душевно-духовното с физическото, са пра-

вилни, – че това са хора, които в минал земен живот са 

мислили малко. Например хора с много лунички по ко-

жата не са били мислители в минал земен живот.  

Това са неща, които същевременно показват как 

именно духовната наука не се интересува само от абстрак-

тно-духовното, а се интересува и от действието на духов-

ното във физическото. Често съм подчертавал, че не е тол-

кова жалко, че материализмът насочва поглед само върху 

материята, но жалкото е – и това е трагедията на матери-

ализма, – че той всъщност нищо не знае за материята, за-

щото не познава действието на духовното в материята. 

Точно при разглеждането на човека истински трябва да 

насочим поглед първо върху материята, защото именно 

при човешката форма, при цялото човешко същество, в 

материята се изразява действието на Духа. Материята е 

външното откровение на Духа… 

Днес трябва да настъпи времето, когато хората не бива 

да имат предвид само един земен живот, както това става 

в материалистичната епоха от развитието на човечест-

вото, а когато обгърнат с поглед цялото земно развитие да 

знаят, че онова, което някой е правил в един земен живот, 

се пренася в следващия земен живот и самите хора прена-

сят събитията от една епоха в друга. Там, където трябва да 

се прояви това съзнание, вече е необходимо нещата, свър-

зани с него, да бъдат включени във възпитанието както на 

подрастващите деца, така и на възрастните.  
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Сега бих искал да обърна вниманието ви върху още два 

типа хора. Съществува тип хора, които могат да приемат 

всичко сериозно и то не само външно сериозно. Можем да 

си представим напълно сериозни хора, които притежават 

нещо много трагично в душевното си устройство и въп-

реки това могат да се смеят, защото ако един човек никак 

не може да се смее, – а в живота има толкова смешни 

неща, – ако всичко преминава покрай човека, че да не 

може да се смее, той трябва да е апатично същество. Човек 

наистина би могъл да се смее. Но въпреки, че някой е та-

къв човек, който може добре да се смее на смешните 

неща, все пак в основната си душевна нагласа може да 

бъде сериозен човек.  

Съществува и друг тип хора, които само се смеят – 

всичко ги разсмива и се смеят дори когато сами разказват 

нещо, като им е безразлично дали това е забавно или не.  

Можем да се запознаем с хора, които, започнат ли да раз-

казват, веднага прихват от смях и разказват даже и най-

сериозните неща с иронична усмивка и присмех… 

Един човек, който е сериозен в живота си, макар и да 

може да се смее, при него от миналия земен живот дейст-

ват мощни, солидни сили в настоящия земен живот. Ко-

гато срещнем такъв сериозен човек, който има чувство за 

сериозните страни на живота, който се замисля върху се-

риозната страна на живота, можем да кажем: „При този 

човек се чувства, че в своята същност „носи“ своя минал 

земен живот.“ – Човек става сериозен в схващането си за 

живота благодарение на факта, че в него наистина про-

дължават да действат миналите земни съществувания…  

Когато човек е преминал през един или повече земни 

животи, в които е живял като полуспящ, той не може да 

бъде сериозен в следващия земен живот – не може да 

пристъпва към нещата на живота с необходимата сериоз-

ност. Така че от начина, по който даден човек се държи, 

можем да видим дали добре е използвал миналия си зе-

мен живот или го е проспал в апатия.“ (35) 
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„В древни времена е имало посветени личности, нада-

рени с ясновидство, които са могли да съобщават събити-

ята от духовния свят. От това може да изникне въпросът: 

„Къде живеят тези Посветени в наше време? Как стои въп-

росът с тяхното прераждане?“ 

За да отговорим на този въпрос е извънредно необхо-

димо да обърнем внимание колко e различен един след-

ващ земен живот от предишен земен живот по отношение 

на познанието; колко различни могат да бъдат два после-

дователни земни живота също и по отношение на други 

прояви на човешката душа.  

Когато във времето, в което човек прекарва между 

смъртта и ново раждане, наближи моментът да слезе на 

Земята, за да се свърже с физическо-етерния организъм, 

в него стават много неща. Вярно е, че насоката към се-

мейството, народа и др. отдавна е определена, но решени-

ето да се извърши тази извънредно голяма промяна в съ-

ществуването от духовно-душевния свят във физическия 

свят налага извънредно много неща… 

Това не е така, както става тук на Земята, където щом 

човек измине своя нормален живот постепенно отслабва 

и според опитностите, които е имал на Земята, сам доп-

ринася за решението да приеме друга форма на живота 

при преминаването през вратата на смъртта. Тук на Зе-

мята смъртта е нещо, което връхлита човека.  

Съвършено различно е положението при слизането от 

духовния свят. Там се касае за ясно и напълно съзнателно 

действие, за обмисляне, произтичащо от дълбочината на 

душата. Там се касае за това – човек да погледне каква из-

вънредно голяма промяна настъпва с него, когато трябва 

да смени духовно-душевните форми на живот със зем-

ното съществуване. И при това слизане човекът вижда как 

просто трябва да се приспособи към условията на култу-

рата и цивилизацията, но също и към условията на тя-

лото, които могат да му бъдат предложени в определена 

епоха. Като оставим настрана условията на културата и 
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цивилизацията, нашата епоха не предоставя така лесно 

тела, в които животът да може да бъде прекаран по стария 

начин, както са живели Посветените.  

И когато наближи времето, когато човешката душа, 

също и душата на древен Посветен, трябва да използва 

човешко тяло, тогава е необходимо това човешко тяло да 

бъде прието такова, каквото е, и душата да се врасне във 

формата на възпитанието, в заобикалящия я живот, 

който може да съществува именно там. Но душата не из-

губва това, което е развила по-рано. Само че то се изра-

зява по друг начин. Основната конфигурация на душев-

ността остава, но се проявява по друг начин… 

Този, който може би още като Посветен през първите 

християнски столетия е живял с много задълбочена и 

мъдра душа, сега трябва да се потопи в едно от човешките 

тела, които – поради протеклото развитие оттогава насам 

– са насочени преди всичко към външния свят. Тези тела 

действат така, че няма възможност да се постигне онова 

голямо вглъбяване, онази голяма вътрешна концентра-

ция на душевните сили, която още е била възможна през 

3-то, 4-то столетие след появата на християнството.“ (35) 

  

„В древността, когато науката на Посвещението е била 

така свещена, както отново трябва да стане – когато ня-

къде възниквал въпросът дали някой е Посветен, хората 

са знаели как трябва да се отнесат към такъв въпрос. И ко-

гато някой сериозен човек е срещал в живота си друг чо-

век, който също взема живота сериозно, но двамата са на 

различно мнение относно Посветения, в онези древни 

времена, когато някой се е съмнявал дали някое трето 

лице е Посветен, често се е чувал въпросът: „А ти погледна 

ли и в очите му?“ – Защото по това, което погледът при-

добива чрез задълбочаването в сериозността на живота, 

по това са били познавани Посветените в древните вре-

мена, когато по Земята са съществували ясновидски ци-

вилизации. И отново ще се появи нещо подобно.“ (35) 
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Прераждания на известни 

личности от миналото 
 

Учителя: 
 

„Апостолите на Христа са преродени пророци.“ (24) 
  
„Много адепти, махатми от Индия са се пренесли, ро-

дили са се в Европа и работят тук… Адептът си знае кой е, 

но не казва.“ (24) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Ние преминахме през една култура, в която изобщо 

не говорим за индивидуалността, преминаваща от един 

живот в друг; за западната култура ценност има отделната 

личност. Ние говорим за Сократ, Платон, Цезар, Гьоте, 

Спиноза, Фихте, Рафаел, Микеланджело и си ги предста-

вяме в една инкарнация.  

Ние не говорим за индивидуалността, която минава от 

инкарнация в инкарнация, а за личността; говорим само 

за един Сократ, Платон, Гьоте и т.н., говорим само за една 

отделна проява на дадена индивидуалност. Западната 

култура беше определена да доведе до значимост отдел-

ната личност, да я представи свежо и обособено и да не 

поглежда към това, което като индивидуалност преми-

нава от един живот в друг.  

Но сега отново заставаме пред необходимостта посте-

пенно да узнаем как през отделните личности преминава 

вечната индивидуалност. Сега узнаваме как човечеството 

се стреми да погледне към това, което преминава от една 

личност в друга… Това, което ще дойде и ще позволи на 

хората да разберат отделната човешка душа, можем да го 

видим в няколко единични примера. 
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Да обърнем поглед към образа на пророк Илия… 

Най-същественото при него е, че по определен начин той 

подготви Мистерията на Голгота… Пророк Илия ни се 

явява като могъщ предвестник на Христовия импулс – на 

това, което ще се случи чрез Мистерията на Голгота… 

По-нататък разглеждаме един друг образ – Йоан 

Кръстител… Познаваме го като вестител на Христос – 

като онзи, който пръв изговори думите: „Променете ва-

шата духовна нагласа, защото небесното царство е близо.“ 

Той напълно насочи към това, което ще стане импулс 

чрез Голгота – че в човешкия Аз ще може да се намери 

нещо Божествено, че Христовият Аз ще навлиза все по-

вече в човешкия Аз и че този импулс е близо. Чрез ду-

ховно-научното познание научаваме, че е истина това, ко-

ето е загатнато в Библията: Същата индивидуалност, ко-

ято е живяла в пророк Илия, живя и в Йоан Кръстител. 

Така че този, който трябваше да бъде вестител за Христос, 

се е проявявал като пророк Илия и отново идва като Йоан 

Кръстител, и отново става вестител на Христос, както е 

било подходящо за неговото време. Сега тези 2 образа се 

свързват пред нас6… 

Обърнем ли поглед нататък, ще намерим онзи образ 

на Средновековието, който е роден … през Великденските 

празнични дни на 1483г. и който още млад е починал през 

37-та си година – който така мощно е действал чрез това, 

което е дал на човечеството. Това е образът на Рафаел… 

Когато разгледаме този образ със средствата на духовната 

                                                        
6 В други лекции Щайнер съобщава още, че след смъртта си 

Йоан Кръстител става колективен закрилящ дух на апостолите, 

а по-късно го откриваме в евангелист Йоан: „В най-важните 

точки от развитието на земното човечество Съществото, което 

се намираше в Илия, се яви отново така, че Посвещението, ко-

ето трябваше да получи за развитието на човечеството, можа да 

му бъде дадено от самия Исус Христос – съществото на Илия се 

яви отново в Лазар-Йоан , което е един и същи образ.“ (8) 
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наука, можем да узнаем, че той е допринесъл за разпрос-

траняването на християнството, за навлизането на едно 

вътрешно християнство в сърцата и душевността на хо-

рата повече от всички теологически интерпретатори, по-

вече от всички кардинали и папи на неговото време…  

Изработеното от индивидуалността, живееща в Ра-

фаел, се запазва и отново ще се появи с нея. И когато уз-

наем, че същата тази индивидуалност отново се появява в 

поета Новалис и вземем първото предвестие на Нова-

лис, което се появява като зора на една нова, жива идея за 

Христос, тогава ще си кажем: Дълго време преди във вън-

шния свят да изчезне това, което е направил Рафаел, тази 

индивидуалност ще бъде отново тук, за да даде в нова 

форма онова, което има да даде на човечеството.“ (37) 

 

„През времето 786-809 г. виждаме в Багдат начало на 

величествената цивилизация при халифа Харун Ал Ра-

шид. Ние го виждаме като силно възвеличаван от пое-

тите човек, който е бил в центъра на широк кръг от науки 

и изкуства. Бил е един високо образован човек, който в 

своята свита е имал не само първобитни хора, а е събрал 

около себе си блестящи величия на науките и изкуст-

вата… Ние виждаме онова, което е било основано от Мо-

хамед с един вид религиозен фурор, как по един дълбоко 

философски начин се налага между учените, поетите и 

лекарите в двора на Харун Ал Рашид.  

Там се развива математиката, географията. За съжале-

ние това се подчертава твърде малко сред европейската 

история и обикновено – като се има предвид примитив-

ността, царуваща да речем, при франкския двор на Карл 

Велики – се забравя това, което е било отвъд в Азия… 

Когато се задълбочим в това, което царува в европейс-

ката научна и художествена култура, ние все пак срещаме 

арабизма, но като затрупан и тайнствено разлят в христи-

янството. От къде идва това? Вижте, мои мили приятели, 

в духовния живот нещата са различни от проявлението 
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им в обикновените исторически събития.  

Под повърхността на обикновения исторически живот 

текат истинските велики течения, в които са действали 

човешките индивидуалности, преродени в дадена епоха, 

и след това отново и отново се явяват, раждайки се в съ-

вършено други езикови общности, в съвършено други 

направления на мислите, обаче със същите основни ти-

пове на тяхната дейност.  

Това, което са разгърнали по величествен начин в една 

епоха по-рано, понеже е съществувала благоприятна въз-

можността за тяхното движение, те трябва да го вложат в 

света в по-късни епохи при големи трудности и пречки. 

Те трябва да се задоволят с някои неща, които изглеждат 

дребни в сравнение с това, което са създали като велико в 

минали епохи, но по основната душевна нагласа то е съ-

щото, което човешките индивидуалности пренасят от 

една епоха в друга. Само че не винаги хората познават 

това, което се пренася, защото те лесно си представят, че 

един следващ живот трябва да изглежда твърде подобен 

на един минал живот.  

Има даже хора, които вярват, че един музикант трябва 

да се прероди отново като музикант, един философ – като 

философ, един градинар – като градинар и т. н. Но това 

не е така. Силите, които биват пренесени от един земен 

живот в следващия, почиват в по-дълбоки пластове на чо-

вешкия душевен живот… 

Арабизмът съвсем не е умрял в действителност, а сред 

европейската цивилизация живеят много повече индиви-

дуалности, които са били здраво вкоренени в арабизма, 

защото просто са се родили сред европейската цивилиза-

ция като даващи тон личности, както това е било въз-

можно в по-късно време в Европа.  

По-лесно е да се тръгне от една историческа личност, 

като тя се потърси в по-късно прераждане, отколкото по 

обратния път – от по-късни въплъщения да търсим пре-

дишните. Когато обгърнем с поглед индивидуалността на 
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Харун ал Рашид и се запознаем с нея вътрешно – когато 

обгърнем с поглед това, което тя е била зад кулисите на 

световната история, което се разви с онзи блясък, тогава 

ние проследяваме течението на времето и намираме една 

такава индивидуалност, каквато е била Харун ал Рашид, 

преминал през смъртта, „гледащ“ от духовния свят на-

долу към това, което става на Земята – съдбовно съизжи-

вяващ от отвъдната страна изкореняването на арабизма.  

Тази индивидуалност минава през духовния свят и от-

ново се явява на Земята, може би не в такъв блясък, но с 

едно душевно устройство, което има типична прилика с 

онова, което е било по-рано.  

И така ние виждаме Харун ал Рашид фактически да 

възкръсва отново в историята на европейския духовен 

живот. И той се явява като една личност, която отново е 

широко позната, явява се като Франсис Бейкън…  

И когато въоръжени с това знание за историческите 

кармични взаимовръзки хвърлим поглед върху лорд Бей-

кън и неговите съчинения, ние откриваме причината, по-

ради която тези съчинения звучат всъщност толкова 

малко християнски и толкова много арабски. Да, тогава 

ние откриваме арабския оттенък в тези съчинения на 

лорд Бейкън.  

И ние ще си обясним също така някои неща относно 

характера на лорд Бейкън, който е изпитал толкова много 

нападки, когато виждаме именно в лицето на лорд Бей-

кън едно превъплъщение на Харун ал Рашид. От практи-

ческия културен живот, който царуваше в двореца на Ха-

рун ал Рашид в Багдат, пред който с право се прекланя са-

мият Карл Велики, се е получило това, което по-късно се 

прояви по един абстрактен начин в абстрактния учен 

лорд Бейкън… 

Който изучава начина, по който европейската цивили-

зация се е отнасяла към Харун ал Рашид през 8-9 век, и 

след това изучава как европейските научни кръгове са се 

отнасяли към лорд Бейкън, има впечатлението, че хората 
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просто са се обърнали. През време на Харун ал Рашид те 

са гледали към Изток, след това в Средна Европа те са се 

обърнали и гледат на Запад към лорд Бейкън.  

Така чрез самите човешки индивидуалности от една 

епоха в друга се пренася това, което както арабизма при-

видно външно е изчезнало в историческия живот. Но той 

продължава да живее по-нататък с неговото основно нас-

троение. И колкото е различен по отношение на своя вън-

шен облик един следващ човешки живот в сравнение с 

миналия живот на същата индивидуалност, толкова раз-

лично е също и това, което исторически се проявява чрез 

една такава личност.  

Отворете книгите по история и ще намерите, че през 

711 г. е станало особено важно събитие в конфликта 

между Европа и нахлуващия през Испания арабизъм. Та-

рик, пълководец на арабите, преминава от Африка в Ис-

пания. Той стига на онова място, което е получило своето 

име от самия него: Гебел Ал Тарик, нареченото по-късно 

Гибралтар. Става битката при Ксерес де ла Фронтера – 

една важна атака на арабизма срещу Испания в началото 

на 8 век…  

В един човек като Тарик ние още имаме онова ду-

шевно устройство, което във военния щурм искаше да 

прояви онова, което беше заложено в арабизма. Външно 

ние виждаме урагана на войната. Обаче по този път на 

войната вървят висши културни направления. Върви 

едно висше културно съдържание.  

Тези араби също и външно основаха в Испания извън-

редно много художествено-научна култура. Много оста-

тъци от този арабизъм продължиха да живеят по-нататък 

в европейския духовен живот… 

Ние разлистваме описанията, които ни се дават за во-

енните сблъсъци между Европа и арабите, прелистваме 

по-нататък в историята и виждаме, че те пресъхват. Обаче 

под повърхността на историята това течение не пресъхва, 

а се разпространява в духовния живот. И отново Тарик 
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внася в историческото развитие това, което първона-

чално е пренесъл в Испания на бурните криле на войната. 

Несъмнено по своите военни пътища арабите не искаха 

само да убиват хора, а искаха да разпространят арабизма. 

Те имаха културни задачи.  

Онова, което Тарик е принесъл в Испания през 8 век, 

го отнася със себе си, когато минава през вратата на 

смъртта. Този арабски импулс външно исторически пре-

съхва, но чрез Чарлз Дарвин, – следващото превъплъ-

щение на Тарик – се появява отново през 19-то столетие в 

модерната форма на арабизма в Западните европейски 

области...  

Отначало на някого може да му се струва парадок-

сално, обаче парадоксалното ще изчезне толкова бързо, 

колкото повече се изучават конкретните научни факти. 

Опитайте се, с изострен от тези разсъждения поглед, да 

четете Дарвиновите съчинения и веднага ще забележете, 

че Дарвин пише именно неща, които Тарик би могъл да 

види по своя път към Европа. Именно в тези дребни неща 

вие ще доловите как един земен живот преминава в след-

ващия земен живот.  

И виждате ли, онова, което от най-древни времена въ-

обще извънредно силно се е развивало, това е астрономи-

ческата наука под формата на астрология – обаче астро-

логията от тогавашното време не трябва да се отъждест-

вява с дилетантските неща, които по-късно даже и до днес 

се култивират като астрология.  

Човек трябва да може да си състави понятия за дълбо-

ките разбирания, които съществуваха в това време за ду-

ховното устройство на Вселената и които са били изра-

зени по един много особен начин при арабите, когато те 

са били именно мохамедани… Точно астрономията и аст-

рологията бяха изучавани там в техните стари форми.  

И когато столицата на арабите бе преместена в Багдат, 

ние виждаме през 9 век да царува Мамун. Тогава се изу-

чава много астрологията, която след това е преминала във 
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всякакви трактати в Европа по напълно дилетантски на-

чин. Нещата са били намерени по-късно и пренесени в 

Европа чрез кръстоносците, но са били ужасно изопача-

вани при опит да бъдат коригирани. Но всъщност това са 

били величествени неща.  

И когато направим нашите изследвания, между онези 

личности, които не са назовавани с имена в историята, ко-

ито обаче са живели в Багдат около Мамун от 813 до 833 

година, изучавайки там именно астрологията, астроно-

мията, ние намираме една блестяща личност, която е 

била дълбоко доверена на Мамун. Името не е назовано 

исторически, но това е безразлично – една личност, която 

е била много високо ценена, която винаги е била запит-

вана, когато е ставало въпрос да се прочете нещо от звез-

дите. И там са били взимани много мерки във външния 

социален живот според това, което – четейки от звездите 

– са знаели да кажат такива знаменитости като този учен 

при двора на Мамун. И отново, когато проследим насо-

ката, в която този учен от двора на Мамун се развива по-

нататък, когато проследим този път, ние стигаме до мо-

дерния астроном Лаплас…  

Ученият на Мамун, Харун ал Рашид и Тарик като души 

в духовния свят намират възможност да свържат това, ко-

ето носеха в себе си, с това, което съществуваше там, за-

щото когато душата премине през вратата на смъртта, в 

нея винаги остава известно влечение към областите, в ко-

ито е действала. Макар и това да може да бъде изменено 

чрез други импулси на съдбата, то въпреки това продъл-

жава да действа… Появи се също и възможността тези ду-

ховни течения да бъдат пренесени особено във Франция и 

в Англия. Лаплас, Дарвин, Бейкън и други подобни ду-

хове можаха да действат в това направление.“ (34) 

 

„Показах ви как душевните импулси на хората се пре-

насят в историята от един земен живот в друг, така че от 

минала епоха в по-късна епоха винаги преминава онова, 
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което самите хора носят със себе си.  

Такава мисъл не трябва да застава пред нас само тео-

ретически, а да обхване живота на чувствата, на цялата ни 

душа, да проникне в сърцето ни. Трябва да почувстваме 

как самите ние сме живели на Земята много пъти и всеки 

път, когато сме се намирали тук, в душите си сме прие-

мали онова, което ни е предлагала съответната цивилиза-

ция. Ние сме го свързали с нашата душа.  

Винаги сме го пренасяли в следващото прераждане, 

след като сме го преработвали, изхождайки от духовната 

гледна точка на живота между смъртта и ново раждане, 

така че, когато по този начин поглеждаме назад в мина-

лото, определено се чувстваме вкоренени в целостта на 

човечеството… 

Показах например как Харун ал Рашид – този забеле-

жителен приемник на Мохамед, в 8-то и 9-то столетие от 

християнската ера – стои в центъра на чудесен културен 

живот, който далеч превъзхожда всичко, ставало по съ-

щото време в Европа…  

Харун ал Рашид събира около себе си най-добрите 

хора в Азия. В по-голямата си част това са хора, получили 

образованието си в мистерийните Школи на Посвете-

ните. В двора на Харун ал Рашид има една личност, – бих 

искал да спомена само нея, – която по онова време (пър-

воначално само по един повече интелектуален начин) 

може да приеме това, което е пренесено в тогавашните 

времена като чудесно духовно съкровище от древността. 

В двора на Харун ал Рашид живее личност, която в 

много древни времена минава през Посвещение.  

Казвал съм ви, че е напълно възможно някоя личност, 

живееща в определена епоха като Посветен, отново да 

дойде на Земята и вече да не е Посветен, защото трябва да 

използва тялото, стоящо на нейно разположение; трябва 

да използва тогавашното възпитание. Въпреки това тази 

определена личност носи в душата си всичко, което е въз-

приела по време на живота си като Посветен.  
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Така например при Гарибалди научаваме как той 

проявява онова, което е притежавал някога като ирланд-

ски Посветен, като визионер на волята, отдаден на усло-

вията на своята епоха. Но при него може да се различи 

как, заставайки в условията на околния свят, носи в себе 

си и други импулси, различни от онези, които обикнове-

ният човек би могъл да усвои от възпитанието, от заоби-

калящата го среда.  

В Гарибалди действа именно импулсът, идващ от ир-

ландското му Посвещение. Той е само скрит и вероятно, 

ако Гарибалди би изживял някакъв особен удар на съд-

бата или нещо друго, булото би паднало от това, което е 

могло да бъде изживяно в онзи минал земен живот, и вне-

запно онова би бликнало от неговата душевност под фор-

мата на имагинации – това той носи в себе си от ирланд-

ското Посвещение.  

Така е било винаги и до днес. Някой може да е бил 

Посветен в определена епоха, но понеже в по-късна епоха 

трябва да използва тяло, което не може да приеме в себе 

си цялото съдържание на душата, в тази епоха съответ-

ната индивидуалност се явява не като Посветен, а им-

пулсът на Посвещението живее в неговите дела или в ня-

кои други отношения.  

Така че тази личност, която (също като Гарибалди) 

някога е била висш Посветен, живее в двора на Харун ал 

Рашид. Въпреки че тази личност не можеше да пренесе по 

външно явен начин съдържанието на своето Посвещение 

в по-късно време, когато живя в двора на Харун ал Рашид, 

това е една от най-блестящите личности в източната кул-

тура през 8 и 9 век. Той е – така да се каже – организатор 

на всички науки и изкуства в двора на Харун ал Рашид… 

Когато минава през вратата на смъртта, в Харун ал Ра-

шид все още живее стремежът да отиде повече на Запад, 

със собствената си душа да пренесе на Запад онова, което 

се разпространява като арабизъм. Тогава, обгръщайки с 

поглед целостта на отделните източни клонове на науката 
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и изкуството, Харун ал Рашид се преражда в знаменития 

Франсис Бейкън, организатор и реформатор на новия 

философски и научен духовен живот… 

Сега бихме могли да кажем: „Харун ал Рашид и него-

вият велик съветник – онази изключителна личност, ко-

ято в минали времена е била висш Посветен – сега се раз-

делят.“  

Те се разделят, но остават свързани в задружна, обща 

дейност, след като са минали през вратата на смъртта. Са-

мият Харун ал Рашид, живял като блестящ княз, стига до 

Англия, за да действа по отношение на науката като Бей-

кън. Другата душа – тази на съветника – се среща в 

Средна Европа с това, което произтича от Бейкън. Макар 

и епохите да не си съвпадат напълно, за онова, за което 

самото време е без значение, това не играе никаква роля, 

защото някои неща, отдалечени едно от друго със столе-

тия, действат заедно в по-късна цивилизация.  

По време на живота си между смъртта и ново раждане 

съветникът на Харун ал Рашид избира пътя през Източна 

и Средна Европа. Той се преражда в Средна Европа, всред 

средноевропейския духовен живот, като Ян Коменски.  

И така ние имаме това чудно, велико, важно нещо в 

историческото развитие, че Харун ал Рашид се развива 

по-нататък, за да въведе едно културно течение от Запад 

към Изток, което е абстрактно, външно-сетивно; а от Из-

ток към Запад Ян Коменски развива своята дейност в 

днешна Чехословакия, чак до Германия, а след това отива 

в изгнание в Холандия. Който проследи живота на Ян Ко-

менски вижда как той изразява това от по-старото Посве-

щение, което е развил в двореца на Харун ал Рашид, като 

реформатор на новата педагогика за онова време…  

Във времето, когато е основан Съюзът на „Моравските 

братя“, когато розенкройцерството действа вече няколко 

столетия, когато се появява „Химическата сватба“ и „Ре-

формацията на целия свят“ от Валентин Андре, Ян Ко-

менски – този велик, знаменит дух на 17-то столетие – 
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внася своите забележителни стремежи във всичко, което 

е импулсирано от същия източник... 

Така виждате три важни прераждания да се редуват 

едно след друго. Първо, дълбоко в Азия същата индиви-

дуалност, явила се по-късно като Ян Коменски, приела в 

мистерийните Школи на Азия цялата мъдрост на една 

древна азиатска епоха. Тя пренася тази мъдрост в следва-

щото си прераждане, в което живее в двора на Харун ал 

Рашид, където се развива като велик организатор на 

онова, което се разцъфтява и вирее под закрилата и гри-

жите на Харун ал Рашид.  

По-късно се явява отново, за да излезе насреща, така 

да се каже, на Бейкън, който е прероденият Харун ал Ра-

шид, и отново да се „срещне“ с него всред европейската 

цивилизация, за да може да се осъществи това, което и 

двамата трябва да влеят в тази европейска цивилизация… 

Виждате ли, така може да се изучава историята, така уз-

наваме как живите човешки сили действат в нея.“ (35) 

 

„Платон се задълбочава по такъв начин, че можем да 

кажем: В света на неговите идеи се излива почти цялата 

мъдрост на тогавашното време. Достатъчно е само да взе-

мем по-късните му диалози и ще намерим астрология, ас-

трономия, космология, чудесна психология и история на 

народите – всичко с един вид дълбока духовност. Всичко 

това живее в Платон. И преди всичко в него живее възг-

ледът: Идеите са основите на всичко, което съществува в 

света на сетивата… 

В светогледа на Платон се влива и един друг елемент, 

станал известен с един характерен израз, който е бил 

твърде криво разбиран – „платонична любов“. Одухотво-

рената любов, която е свалила от себе си колкото е въз-

можно повече от егоизма, който често пъти се примесва в 

любовта – това одухотворено отдаване на света, на жи-

вота, на човека, на Бог, на идеята е нещо, което изцяло 

прониква платоническото схващане за живота…  
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Често пъти хората са виждали в Платон един вид пред-

теча на християнството. Но да се мисли, че Платон е бил 

предтеча на християнството, означава криво да разби-

раме християнството. Защото християнството не е уче-

ние, а е течение в живота, свързано с Мистерията на Гол-

гота, и за действителното християнство може да се говори 

едва от Мистерията на Голгота насам.  

Можем да говорим, че е имало християни в смисъла, 

че са обожавали преди Мистерията на Голгота онова Съ-

щество, което след това е познато в земния живот като 

Христос – обожавали са Го като Съществото на Слънцето, 

виждали са същото Същество в слънчевата аура.  

Ако искаме да говорим в този смисъл за предтечи на 

християнството, трябва да говорим обаче за много уче-

ници на Мистериите като такива предтечи; тогава можем 

да говорим също и за Платон като за предтеча на христи-

янството… 

Преди известно време вече говорих, че когато Платон 

е бил още жив, не в платоновата философска Школа, но 

под влиянието на Платон е израснал един художник, 

който – след като е минал през други въплъщения – се 

преражда като Гьоте… Можем да насочим поглед върху 

благородното отношение на Платон именно към този не 

ученик, а негов последовател, понеже той не е философ, а 

художник през времето на гръцката епоха. Но Платон за-

белязва извънредно многообещаващото в този младеж.  

Всъщност на Платон му е било трудно да пренесе през 

свръхсетивния свят в следващите времена онова, което 

носи в душата си във въплъщението си като Платон…  

От само себе си се разбира, че душата на Платон пре-

нася в следващите епохи част по част все повече и повече 

от онова, което се е намирало в нея. Но тъкмо на Платон, 

който още е бил свързан с всички Мистерии на древ-

ността, … му е трудно, когато изминава необходимото 

време – а при него това е доста продължително време, – 

да слезе в ново въплъщение, да влезе в християнската 
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култура, в която все пак е трябвало да влезе…  

Цялата душевна насока на Платон е такава, че – когато 

вече е узрял да слезе отново на Земята – му е извънредно 

трудно да намери тяло, за да внесе в него предишната ду-

ховност, да се яви тя с християнски нюанс… 

В известно отношение Платон е душа, която възнася 

философията чак във висшето поетическо царство и него-

вите диалози са нещо художествено. Навсякъде има душа 

и навсякъде в тези диалози има платонична любов – в ис-

тинския смисъл на този израз… 

Платон се сблъсква с трудност да приеме християнст-

вото, защото в известен смисъл той представлява именно 

връхната точка на предихристиянския светоглед…  

И така той се преражда в 10-то столетие през Средно-

вековието в лицето на монахинята Хросвита от манастира 

Гандерсхайм – онази забравена, но величествена личност 

на 10-то столетие, която всъщност е приела християнст-

вото в действително платонически смисъл, която внася 

извънредно много от платонизма в средноевропейската 

същност. В онова време това всъщност може да стори 

само една жена. Ако платоновото същество не би се явило 

с женския колорит, не би могло да приеме християнст-

вото в това време… 

Когато в 19 век индивидуалността отново узрява да 

слезе и се въплъти на Земята… цялата духовност на Пла-

тон бива задържана, подтисната, заприщва се пред инте-

лектуалността на 19 век, не иска да се прояви. И за да 

стане това по-лесно, в същата душа седи женската способ-

ност на монахинята Хросвита.  

Така че тази душа се явява по начин, че всичко, което 

има от своето женско въплъщение, я улеснява да отх-

върли интелектуализма там, където желае… 

Личността, за която говоря, е Карл Юлиус Шрьоер. 

Достатъчно е дори само изнесените тук факти да проче-

тете съчиненията на Шрьоер: Още от самото начало той 

говори всъщност напълно платонически… Така изписва 
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много страници и за Сократ, на когото не се е обърнало 

никакво внимание в света при новото му въплъщение. За 

онези, които са знаменитости, понякога пише само по ня-

колко реда.  

Когато неговата „История на литературата“ излезе от 

печат, всички литературни корифеи плеснаха с ръце! По 

това време един много знаменит корифей беше Емил Кух. 

Той каза: „Тази история на литературата изобщо не е на-

писана от една глава, а е изтекла просто от китката на ръ-

ката.“ Карл Юлиус Шрьоер приготви също и едно издание 

на Фауст. Професор от Грац, който иначе беше мил човек, 

написа за това издание толкова отвратителна рецензия, 

че между студентите от Грац мисля, че са станали поне 10 

дуела за и против Шрьоер.  

Това беше една крайно несправедлива оценка. Нещата 

отидоха толкова далече, че това подценяване на Шрьоер 

веднъж ме пресрещна по особен начин във Ваймар в едно 

общество, където Ерих Шмидт беше високоуважавана 

личност и доминираше над всичко, когато се намираше 

между другите. Там ставаше дума, кои принцеси и прин-

цове в двора на Ваймар са умни и кои глупави. Това се ра-

зискваше там. И Ерих Шмидт каза: „Да, принцесата Ройс 

– една от дъщерите на ваймарската херцогиня – съвсем 

не е умна жена, понеже счита Шрьоер за велик човек.“ – 

Това беше неговото основание.  

А сега проследете всичко това до чудесната книжка 

„Гьоте и любовта“ и действително ще намерите в нея това, 

което някой може да каже за платоническата любов в не-

посредствения живот без интелектуализъм. Че в тази 

книжка е дадено нещо извънредно по стил и поведение, 

така хубаво ме впечатли веднъж, когато говорех за тази 

книжка със сестрата на Шрьоер. Тя нарече стила „съвсем 

сладък от зрялост”. И действително такъв е този стил. 

Това е хубав израз – съвсем сладък от зрялост… 

Но тази платоническа духовност, искаща да проникне 

в това тяло, правеше твърде забележително впечатление.  
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Шрьоер беше виждан така, че човек долавяше много 

ясно: „Тази душа не се намира напълно в тялото.“ – И ко-

гато той поостаря, можеше да се види как тази душа, по-

неже не искаше всъщност да влезе напълно в тогаваш-

ното си тяло, част по част се оттегляше от това тяло. 

Първо пръстите на ръцете се подуха и надебеляха, след 

това душата все повече се оттегли и Шрьоер завърши със 

старческо слабоумие… 

Тук имаме блестящ пример за факта, че духовните те-

чения на древността могат да бъдат внесени в настоящето 

само при определени условия. Бихме искали да кажем: В 

Шрьоер се показа страхът пред интелектуалността. Ако 

той би постигнал интелектуалността и би могъл да я съе-

дини с духовността на Платон, би се появила Антропосо-

фията. Така обаче виждаме в кармата му как бащинската 

любов към последователя му Гьоте (от минал живот) се 

прояви. Някога Платон е изпитвал бащинска любов към 

него, виждаме как тази любов се преобразява и Шрьоер 

става горещ почитател на Гьоте. Тази любов се проявява 

отново в тази форма. Шрьоеровото обожание на Гьоте 

имаше в себе си нещо извънредно лично.  

На старини той искаше да напише биография на 

Гьоте. Шрьоер ми разказа за това преди да замина от Ви-

ена в края на 80-те години. След това ми писа за него. Но 

за тази биография на Гьоте, която искаше да напише, той 

никога не говореше по друг начин, освен казвайки: „Гьоте 

постоянно ме посещава в моята стая.“  – Това, което беше 

предопределено кармично, имаше в себе си нещо толкова 

лично… Така виждате как в действителност протича исто-

рията на света. Вижда се: Онова, което имаме в настоя-

щето, излиза на повърхността, минавайки през пречки и 

препятствия, но от друга страна е  добре подготвено.“ (8) 

 

„За личност, каквато беше Нерон, животът изглежда 

като нещо, с което човек може безнаказано да се подиг-

рава, като че ли би могъл да му се присмива, без да очаква 
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никакви последствия…  

Нали би трябвало човек да бъде всъщност тъп, ако 

така гледа на това, което Нерон извършва, и ако не може 

да стигне някак дотам да се запита: „Какво всъщност ще 

стане с такава душа, която се подиграва на целия свят и 

счита живота на другите хора, съществуването почти на 

цял град като нещо, с което може да играе?“ … Виждаме 

изключително разрушителна воля и инстинкт за унищо-

жение, но така, че всичко това се харесва на тази душа… 

Тук от личността излизат – така да се каже – разруша-

ващи света лъчи.  

И ние се питаме: „Какво става с такава душа?“ – Трябва 

да бъдем наясно, че всичко, което се стоварва върху света, 

се отразява обратно в живота между смъртта и ново раж-

дане. Това от своя страна в определена степен трябва да 

се стовари върху самата душа, понеже всичко, което е 

било разрушено чрез такава душа, се намира в живота 

между смъртта и ново раждане. Нерон се ражда отново 

няколко столетия по-късно или след относително кратко 

време – ражда се в незначително съществуване на Земята, 

в което първо се изравнява само яростта на разрушени-

ето, което е извършил по собствена воля… 

Такава съдба е достойна за съжаление. Не е нужно чо-

век да храни злоба, да упражнява остра критика. Тогава и 

той не би изживял онова, което е необходимо, за да раз-

бере нещата в тяхното по-нататъшно протичане. Защото 

човек има възможност да вникне във всички тези неща, 

когато ги погледне обективно – не обвинява, а наистина 

разбира човешките съдби.  

Нещата се разкриват обаче само когато човек може да 

ги разбере по категоричен начин. И фактът, че съдбата на 

Нерон застана пред моята душа, действително трябва да 

се припише на привидна случайност. Но това беше само 

привидна случайност, че тази съдба на Нерон застана вед-

нъж особено силно пред душата ми.  

Защото, когато се случи това потресаващо събитие, за 
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което ще говоря веднага, което произведе особено силно 

въздействие, бях на посещение при често споменаваната 

в моята автобиография личност – Шрьоер. И когато прис-

тигнах там, той, също както и много други хора, беше без-

крайно потресен от това, което се беше случило. И той из-

рече – всъщност така, че от начало беше като немотиви-

рано, – като от смътни глъбини на духа – думата „Нерон“. 

Би могло да се вярва, че това беше съвсем немотивирано. 

Но по-късно напълно можеше да се види, че всъщност тук 

беше казано нещо от Акашовите записи, само че чрез една 

човешка уста. Касае се за следното:  

Австрийският престолонаследник Рудолф беше ве-

личан като блестяща личност и се считаше за личност, бу-

деща големи надежди за времето, когато щеше да се въз-

качи на престола… Изненадата беше извънредно голяма, 

една страшно голяма изненада, когато във Виена се узна, 

че престолонаследникът Рудолф е умрял по твърде тайн-

ствен начин в близост до манастира Хайлигенкройц…  

Когато нещата станаха известни, никой човек, който 

познаваше отношенията, не можеше да се съмнява, че 

престолонаследникът Рудолф се е самоубил…  

Действително нямаше никаква външна причина, а 

беше налице фактът, че една личност, на която непосред-

ствено предстои да заеме престола, решава, че животът 

няма никаква стойност – това се подготвя естествено чрез 

една болна психика, която също е свързана със съдбата.  

И основният факт, който действа тук в душата, е този, 

че някой, който има най-блестящи перспективи пред себе 

си, намира, че животът е съвършено лишен от стойност. 

Това е нещо, скъпи приятели, което принадлежи към 

факти, които трябва да приемем за неразбираеми в жи-

вота. И колкото много да е било писано и да се е говорило 

върху тези неща, всъщност разумно може да разсъждава 

върху тях само онзи, който си казва: Самоубийството и 

предшестващото душевно заболяване са необясними за 

този отделен човешки живот на престолонаследника на 
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Австрия Рудолф. Причината за тях е необяснима от този 

отделен живот. Ако искаме да го разберем, в основата 

трябва да търсим нещо друго.  

А сега представете си душата на Нерон в този самоу-

нищожаващ се престолонаследник, който понася после-

диците чрез своето самоубийство. Тогава отношенията 

просто се обръщат. Тогава виждате, че в душата има тен-

денция, произхождаща от минали земни животи – че 

преминавайки през периода между смъртта и ново раж-

дане тази душа непосредствено вижда, че от нея са из-

лезли само разрушителни сили и тя трябва да изживее по 

блестящ начин – бих казал – обръщането.  

Как е изживяно това обръщане? То е изживяно 

именно чрез това, че един живот, който външно съдържа 

всичко, което е ценно, се отразява навътре така, че носи-

телят му го счита за лишен от всякаква стойност и сам 

слага край на живота си. За целта душата заболява, става 

полупобъркана. За тази цел душата си търси външното 

заплитане в съответните любовни афери и т.н.  

Но всичко това са само последици от стремежа на ду-

шата, бих искал да кажа, да насочи към себе си всички 

стрели, които по-рано е насочила срещу света. И когато 

вникнем в същността на такива отношения, виждаме да 

се развива извънредно голям трагизъм, но справедлив 

трагизъм, извънредно справедлива трагедия… 

Такива неща, за които отначало на човек му се иска да 

каже, че възмущават, както битието на Нерон, се изживя-

ват в пълната космическа справедливост – как неправ-

дата се връща обратно върху този, който я е причинил, но 

така, че индивидуалността е включена в изправянето на 

неправдата. А това е присъщото на кармата… 

За изравняването е необходимо всичко, произхож-

дащо от живот, считан за толкова безсмислен, че човекът 

се отказва от една голяма империя – а Австрия беше то-

гава още голяма империя – и от царуването в такава ве-

лика империя! Това посягане върху собствения живот при 
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такива обстоятелства има за последствие, че след като чо-

век е минал през вратата на смъртта, за да живее по-ната-

тък в непосредствено духовно съзерцание, по ужасен на-

чин там се изпълнява това, което можем да наречем спра-

ведливостта на съдбата – изкуплението на неправдата. 

Но от друга страна, ако се абстрахираме от това съдър-

жание, в Нерон е имало изключително голяма сила. Тази 

сила не трябва да бъде изгубена за човечеството, а трябва 

да бъде пречистена. Когато една такава душа се е пречис-

тила, тя ще пренесе силата, която е пречистена по благот-

ворен начин, и в по-късни земни епохи… 

А когато извършеното е изравнено чрез справедли-

вото изкупление, тогава лошото, което някой е извършил 

в един човешки живот, при известни обстоятелства се 

превръща също в сила за доброто. Ето защо една такава 

съдба, каквато описахме днес, е твърде разтърсваща… 

Някой е сполетян от нещастие и хората говорят за 

това, че го е сполетяло нещастие, но не мислят по-ната-

тък. Те не мислят по-нататък и тогава, когато някой вън-

шно привидно съвсем добър човек, който не е извършил 

нищо лошо, загива чрез нещо, действащо отвън като слу-

чайност – или може би не загива, а трябва да страда много 

чрез силно нараняване или нещо подобно.“ (35) 

 

„В течение на времената се явяват събития след съби-

тия и в по-ново време хората са свикнали твърде много да 

разглеждат просто историческите явления, които се явя-

ват така, че в по-късните времена се търсят следствията 

на събитията от предшестващите ги времена…  

Когато историческият живот се обгръща с поглед по 

този начин, хората трябва да си признаят, че почти всич-

ко остава неизяснено. Вие няма да успеете например да 

изведете Световната война като следствие от събитията от 

началото на 19 век до 1914 г. Не ще успеете просто да из-

ведете избухналата в края на 18 век френска революция 

от това, което е било по-рано…  
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Онова, което става в историческия живот на хората, 

става ясно обяснимо, когато разгледаме историческите 

личности, които играят важна роля във възникването на 

историческите събития, когато разгледаме тези личности 

по отношение на техните повтарящи се земни животи. И 

едва когато сме се занимавали известно време с това да 

разгледаме кармата на такива исторически личности в те-

чение на повтарящите се земни съществувания – тогава 

усвояваме едно душевно настроение за това как стои въп-

росът със собствената карма… 

Често пъти в историята се явяват личности „като мете-

ори“. Ние се чудим на това, че те се явяват в определено 

време. Ако проверим тяхното възпитание или тяхната 

епоха, ние не можем да обясним чрез него защо те се явя-

ват по този начин. Едва кармичните връзки ни дават ис-

тинските обяснения… 

През 18 век се яви по един съвсем странен начин Све-

денборг… една чудна личност. Той надхвърля вече 40-

годишна възраст и до тогава е един извънредно голям, 

знаменит учен, който написва голям брой научни тру-

дове, които учените много ценят; толкова знаменит, че и 

сега още шведската Академия на Науките издава многото 

томове, които не са били издадени и са останали като нас-

ледство – чисто научни трудове…  

До неговата 40-та година никой не можеше да каже, 

че Сведенборг би имал нещо духовно в своите познания. 

След това той внезапно започва – както казват учените – 

да става побъркан, да дава обширни описания на духов-

ния свят, както той го е виждал. Това се явява като нещо 

съвършено ново, като една комета в този живот на Све-

денборг. Ние се питаме: какъв е бил неговият минал зе-

мен живот, за да може да се случи нещо подобно?... 

Можем да посочим и друг съвременен случай, когато 

от скритите основи на съществуването отново се показва 

нещо твърде ярко: да разгледаме една такава личност – 

починалият през 16 век Игнасио Лойола – основателят 
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на ордена на йезуитите. 

Когато вземем забележителната съдба на ордена на 

Йезуитите, ние трябва да зададем въпроса: „По какъв на-

чин е живял и ако отново и дошъл на Земята, по какъв 

начин той живее по-нататък в историческото развитие, 

след като е минал през вратата на смъртта?“ 

Тук имате такива въпроси, които, когато се отговори 

на тях, са несъмнено в състояние да осветлят историчес-

ките основи на някои неща, които са станали…  

Игнасио Лойола отначало е бил военен, след това е 

хвърлен на легло от една тежка болест и през време на 

тази тежка болест прави всякакви психически упражне-

ния, чрез които се изпълва с вътрешна духовна сила, пос-

тавя си задачата да спаси старото католическо християн-

ство срещу разпространяващите се евангелистки стре-

межи… Чрез Игнасио Лойола се роди този орден на Йезу-

итите, който допринесе най-много за потъване на Хрис-

тиянството в земно-материалния живот… И след като ми-

на през вратата на смъртта Игнасио Лойола се прероди 

относително скоро в лицето на Емануел Сведенборг… 

Орденът на йезуитите продължи да съществува, обаче 

този, който го беше поддържал до определен момент, 

стана съвършено друг – той се яви като Сведенборг, така 

че вече орденът е ръководен чрез съвършено други им-

пулси, различни от тези на неговия основател.“ (9) 
 

Защо не помним миналите животи? 
 

Учителя:  
 

„Всеки ден се изповядвайте пред себе си и веднага след 

това пристъпите към поправяне на грешките си. Ще ка-

жете, че лесно се говори, но трудно се прилага. – Ако това 

не можете да направите, как бихте понесли грешките на 

своето далечно минало? Някои искат да знаят миналите 

си прераждания, за да се поправят. Те не могат да понесат 
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и поправят грешките, на които всеки ден се натъкват, пък 

ще поправят миналото си. Ако знаете миналите си жи-

воти, вие ще се спънете.” (38) 

 

„Някой иска да бъде учен, иска да има силна памет и 

каквото прочете, да запомни. Питам: Ако този човек 

помни и доброто, и злото, което хората са му причинили 

от редица години, от редица прераждания, защо му е тази 

памет? Няма по-голямо нещастие за човека от това – да 

помни и добрините, и злините, които хората са му причи-

нили. Затова именно Бог е заличил всичко от паметта ви 

– да не помните кой какво зло ви е причинил.  

Един ден ще дойде страшният изпит, когато Бог ще 

вдигне завесата на вашето минало, ще ви покаже какви са 

били отношенията ви с всички хора, едни от които са ви 

правили добро, а други – зло; и вие да погледнете към тях, 

да погледнете към Бога и да бъдете готови да простите. 

Така ще се изпита вашата любов. Първо Бог ще ви пос-

тави пред онези, които не са ви обичали и които само са 

ви пакостили. И ако можете да простите, ще минете тре-

тото посвещение. След това Бог ще ви постави пред онези, 

които са ви обичали и които са ви правили добрини. Ако 

можете да им благодарите както трябва, ще минете през 

четвъртото посвещение. Тази е задачата, върху която 

окултните ученици трябва да работят.” (39) 

 

„Вие сте идвали много пъти на Земята в различни 

форми. Дали помните това или не, дали го признавате 

или не – това е написано в архивите на Природата. Какво 

вярвате вие – това не е важно; важно е какво е писала 

Природата. Може да ми възразите: „Ние не помним.” – Че 

и онзи, който е пил, нищо не помни, но кръчмарят всичко 

помни – той е писал всичко в своя тефтер...  

И Природата има една велика книга, в която записва 

всичко. Вие защо не признавате, защо не помните? За-

щото имате да плащате на кръчмаря.” (40) 
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Рудолф Щайнер: 
 

„Това, че учението за прераждането се е скривало в 

продължение на две хилядолетия, е поради особена при-

чина. Човек е трябвало да разбере значимостта на единия 

живот. Още в древен Египет всеки роб е бил убеден, че ще 

се роди отново, че когато погаси своята карма някога той 

ще бъде господар. Затова единият живот за него не е бил 

толкова важен. Но след това хората е трябвало да се нау-

чат да добиват твърда почва под краката си и затова, въп-

лъщавайки се, те не е трябвало нищо да знаят за своите 

минали и бъдещи инкарнации.  

Затова Христос просто е забранил да се учи каквото и 

да е за реинкарнациите. От 800-та година пр. Хр. до 1800-

та година сл. Хр. е изминал период, в който почти всички 

хора са направили поне едно въплъщение без да знаят 

нищо за прераждането. Задачата на великите Учители е 

да не разкриват цялата истина веднага, а да дават само 

това, което е необходимо на хората.“ (41) 
 

„Много голяма част от човечеството стои пред една 

пълна със значение възможност на бъдещето. Видите ли, 

тук е необходимо да се вземе сериозно фактът, че човечес-

твото е един развиващ се по-нататък организъм. Както 

при отделния организъм настъпва половата зрялост, а 

също в една по-късна епоха има преходи, така също в ис-

торията на човечеството съществуват епохални преходи. 

Днес все още хората изказват против учението за повта-

рящите се земни животи възражението: „Но хората не си 

спомнят техните минали земни съществувания.“ 

Който схваща историята на развитието на човечест-

вото като един организъм, той не трябва да се чуди – ко-

гато обхваща с поглед тази история на развитието обек-

тивно – че днес хората не си спомнят в обикновеното поз-

нание техните минали земни животи… 

За какво всъщност си спомня човекът в обикновения 
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живот? Той си спомня за онова, за което е мислил. Това, 

което не е мислил, за него той не си спомня. Помислете 

само колко много събитията в живота остават невзети под 

внимание от Ваша страна. Вие не си спомняте за тях, за-

щото не сте ги мислили, въпреки че те са станали може би 

близко около Вас. Вие можете да си спомните само за 

това, за което сте мислили. 

Но развитието на човечеството в миналите векове и 

хилядолетия не е било така, че хората да са си изяснили 

обективно каква е действително същността на човека. От-

както хората започнаха да мислят логически през Гръц-

ката епоха, съществува наистина един копнеж, който е из-

разен в изречението „Познай себе си“, обаче това „Познай 

себе си“ може да бъде изпълнено едва чрез действително 

духовно познание. Само когато съвременното човечество 

узрее дотам – хората да използват живота си за да обхва-

нат в мисли своя Аз – чрез това те ще се подготвят да си 

спомнят за своя минал земен живот.  

Защото човек трябва първо да е мислил върху това, за 

което трябва да си спомни. Само онези, които в миналите 

времена са могли да насочат чрез Посвещението погледа 

си върху техния Аз, могат днес действително да виждат 

своите минали земни животи…  

Но хората минават през едно преобразуване също и по 

отношение на тяхното чисто телесно развитие. Тези неща 

не могат да бъдат наблюдавани външно физиологично, а 

духовнонаучно. Човечеството не е вече днес така устро-

ено, както е било преди две хилядолетия по отношение на 

неговото телесно устройство, а след две хилядолетия то 

няма да бъде вече такова, каквото е днес. Върху този въп-

рос аз вече често пъти съм говорил. Хората преминават 

със своя живот в едно бъдеще време, в което мозъците ще 

бъдат вече различно устроени, а не както при днешния 

човек. Мозъкът ще притежава способността да си спомня 

за минали земни съществувания.  

Обаче онези, които не са се погрижили още днес чрез 
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размишление върху собствения Аз, ще чувстват тази спо-

собност, която все пак ще бъде в тях механически, само 

като една вътрешна нервност, като един вътрешен недос-

татък. Те не ще открият какво им липсва, защото междув-

ременно човечеството ще бъде узряло относно своето 

тяло да вижда своите минали земни животи. Но който не 

се е подготвил за това виждане в миналото, той няма да 

може действително да ги вижда. Тогава той ще чувства 

тази способност като един недостатък. Ето защо в правил-

ното разбиране на настоящите преобразувания на чове-

чеството е заложено това: чрез Духовната Наука хората да 

бъдат доведени до едно истинско себепознание.“ (42) 

 

„Ариман е този, който е вдъхновил душите да поемат 

в материалистическо направление. Ако само една малка 

част от човечеството – в резултат от истинското му позна-

ние – работи, за да засили моралната си смелост, тогава 

всички тези материалистически теории постепенно ще 

изчезнат от света. 

Окултното знание е необходимо за целия ход на ево-

люцията, защото то трябва да бъде записано в Акашовото 

вещество. От какво значение може да бъде това за нас мо-

жем да покажем с едно кратко изложение върху развити-

ето на човечеството на Земята. 

Развитието на човека на Земята напредва поетапно от 

една културна епоха към друга. По време на тези последо-

вателни периоди на Земята човешките души като инди-

видуалности обитават тела, принадлежащи на тези пос-

ледователни култури на Земята. Всички души, които са 

събрани тази вечер тук, са били въплътени в тела, при-

надлежали на предишни култури. Всяка човешка душа 

напредва според кармата, която сама си е изградила. 

Освен това развитие на индивидуалните души, което 

зависи от тяхната карма, трябва да признаем развитието 

на човечеството като едно цяло, което напредва в човеш-

ките тела от епоха към епоха.  
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Едно гръцко, египетско, халдейско, древно-персийско 

или пък атлантско тяло е било съвършено различно във 

фините части на своето устройство от човешкото тяло на 

съвременната епоха. Трябва да правим разлика между 

вътрешния напредък на Аза и на астралното тяло от едно 

въплъщение към друго и външния напредък и изменени-

ето на физическото и етерното тяло от една раса в друга, 

от един народ в друг, от една епоха в друга. 

Този напредък на външните тела (физическо и 

етерно) от една епоха към друга няма да е забележим за 

тези, които изучават анатомия и физиология, обаче въп-

реки това той съществува и може да бъде разпознат от 

окултната наука.  

Така човешкото физическо тяло отново ще бъде съв-

сем различно в хода на нормалното развитие на човечес-

твото, когато след сегашния ни живот нашите души от-

ново се появят на Земята в бъдещо въплъщение. 

В сегашния период на човечеството се подготвя един 

деликатен орган, който не е забележим за външния ана-

том и физиолог. И въпреки това той съществува анатоми-

чески. Този орган се намира в човешкия мозък, близо до 

органа на говора. Развитието му не е резултат от кармата 

на индивидуалните души, а е резултат от човешката ево-

люция на Земята като цяло и в бъдеще всички хора ще го 

притежават, независимо от развитието на душите, които 

ще се въплътят в това тяло, и напълно независимо от 

свързаната с тези души карма.  

Този орган ще бъде притежаван в едно бъдещо въплъ-

щение от хора, които може би днес са враждебно настро-

ени към Духовната наука, както и от тези, които днес про-

явяват симпатия към нея. В бъдеще той ще бъде физичес-

кият инструмент за определени душевни сили, точно 

както например органът на Брока в третата гънка на мо-

зъка е органът на човешката способност за говор. 

Когато този орган бъде развит, той ще може да бъде 

правилно или неправилно използван от човечеството. 
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Ще могат да го използват правилно тези, които сега под-

готвят възможността в следващото им въплъщение да за-

пазят в спомена си сегашното си въплъщение съобразно с 

истината. Защото този физически орган ще бъде физи-

ческото средство за спомняне на едно минало въплъще-

ние, което сега може да бъде постигнато само чрез по-ви-

соко духовно развитие – чрез Посвещение.  

Обаче това, което днес може да бъде постигнато само 

чрез Посвещение, по-късно ще бъде общо благо за чове-

чеството. Нашето днешно знание по-рано е било достоя-

ние само на атлантските Посветени, а сега може да го при-

тежава всеки. По същия начин споменът за миналите 

земни животи е възможен само за Посветените, но в бъ-

деще ще го притежава всяка човешка душа. 

На Посветения му е възможно да добие определени 

познания без използване на физически орган, обаче това 

знание може да бъде и да стане всеобщо благо на човечес-

твото само тогава, когато в хода на еволюцията човечест-

вото като цяло развие един физически орган, чрез който 

то може да бъде постигнато.  

Но въпреки това преродените души трябва да могат да 

използват правилно този орган, с чиято помощ по-късно 

ще могат да си спомнят за своите минали въплъщения. 

Само онези, които в настоящото въплъщение са записали 

ясно окултни мисли и идеи в Акашовото вещество, ще мо-

гат да използват правилно този орган…  

Ако се запитаме какво е необходимо, за да можем 

изобщо да си спомним за нещо, трябва да си отговорим, 

че можем да си спомним само за това, за което по-рано 

сме си мислили. 

Всекидневният живот може да ни научи на това. Пред-

ставете си, че някой не може да си намери копчетата на 

маншетите, когато сутрин стане от леглото. Търси ги нав-

сякъде, но не може да ги намери. Защо не може да ги на-

мери? Защото, когато ги е свалил и сложил някъде, той не 

е мислел за това, което прави.  
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Накарайте го да направи обратния опит, нека всяка ве-

чер, когато слага някъде копчетата на маншетите си, да се 

опита да има ясното съзнание: „Слагам копчетата на мо-

ите маншети на това място“. Тогава никога не ще сбърка, 

а ще отиде точно там, където ги е сложил. Мисълта из-

виква процеса обратно в неговия спомен. 

Когато ще живеем в бъдещо въплъщение, ще можем 

да си спомняме за предишните си животи само ако можем 

да си спомним за истинската природа на душата си, която 

продължава да живее от едно въплъщение в друго.  

Този, който в настоящия си живот не изучава окултна 

наука, не може да добие никакви познания за устройст-

вото и същността на душата. И щом няма тези познания, 

как ще може, когато отново се въплъти, да си спомни от-

ново за това, за което никога не е мислил в миналото си 

въплъщение? 

Благодарение на изучаването на духовната наука, ко-

ето включва и изучаване на същността на душата, ние 

подготвяме в душата си това, което ще ни даде възмож-

ност в едно бъдещо въплъщение да си спомним за случи-

лото се в сегашното. Въпреки това днес съществуват мно-

зина, които не искат още да се посветят на изучаването на 

това знание. Те ще се преродят – може би в следващото си 

въплъщение – с физически развит орган за спомняне на 

предишни животи, за който споменахме преди, но няма 

да са се подготвили така, че да могат да си спомнят за ми-

налото. 

Какво значение има тогава Духовната наука още в нас-

тоящия живот…? Чрез нея ние ще добием възможността 

да използваме по правилен начин органа, който ще се 

развие в хората на бъдещето – органа за спомняне на ми-

нали земни животи. В настоящото си въплъщение ние 

трябва да запишем познанията на нашата душа в Акашо-

вото вещество, за да можем в следващото си въплъщение 

да използваме по правилен начин органа, който ще се 

развие в човека, независимо дали той иска това или не.  
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Следователно в бъдеще ще има хора, които ще могат 

да използват споменатия орган за спомняне на минали 

земни животи, и други, които няма да могат. В тези пос-

ледните ще се появят определени болести, защото ще 

имат във физическото си тяло орган, който не могат да 

използват.  

Да притежаваш един орган и да си неспособен да го 

използваш предизвиква нервни болести от напълно опре-

делен вид и тези нервни заболявания, които ще възник-

нат поради това, че човек притежава един орган и не 

може да го използва, ще бъдат много по-лоши от всички, 

които човекът познава досега. Когато по този начин разг-

леждаме взаимовръзката на фактите, започваме да при-

добиваме идея за мисията на Духовната наука…  

Духовната наука трябва да навлезе в духовния живот 

на нашето време, за да може човекът на бъдещето да из-

ползва органа за спомняне и да остане физически в добро 

здраве – същевременно обаче изобщо не може да се 

твърди, че един човек, който в настоящото време не е го-

тов да приеме Духовната наука, ще бъде изгубен за него-

вото следващо въплъщение по гореописания начин. Още 

дълго време в бъдеще, макар и да е пропуснал да усвои в 

този живот използването на органа за спомняне на ми-

нали земни животи, за човека ще е възможно да поправи 

своя пропуск в следващия си земен живот, защото все още 

ще има удобни случаи да възстанови своето здраве чрез 

духовнонаучните истини. Но ще дойде времето, когато 

тази възможност ще престане да съществува.“ (43) 

 

„През бъдещите инкарнации споменът за миналите 

животи ще бъде нещо напълно нормално. През Петата 

следатлантска епоха ще бъде нещо напълно нормално, 

ако – за да пробудят своя Аз – все повече хора успяват да 

стигнат до един ретроспективен поглед за своите минали 

прераждания. Духовната наука позволява на хората да 

минат през онази подготовка, чрез която ще си спомнят 
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по правилен начин своите минали инкарнации… 

Хората ще се разделят на 2 класи. Едните ще знаят: 

„Когато съзнателно потъвам в моя душевен свят, това ме 

отвежда назад към моите предишни инкарнации.“  

Другите ще изпитват един непрекъснат копнеж сякаш 

някаква неясна вътрешна сила напразно се опитва да си 

пробие път нагоре, към светлината на ясното човешко 

съзнание, така че през цялата им сегашна инкарнация 

тази вътрешна, неизяснена сила ще остане само едно 

празно понятие, чийто смисъл човек упорито търси, но не 

успява да намери.  

Липсващата подготовка за опознаване на миналите 

инкарнации ще поражда извънредно мъчителни състоя-

ния… За да си спомним за Аза в нашите следващи инкар-

нации, необходимо е преди това действително да сме про-

никнали в истинската природа на Аза именно с помощта 

на Духовната наука.  

Нима човек може да си спомни нещо, което никога не 

си е представял и за което никога не е мислил? Ето защо 

не бива да се учудваме, че днес хората все още не могат да 

си спомнят за Аза, тъй като в предишните си животи нито 

са си представяли Аза, нито са мислили върху него.“ (44) 

 

Опасността пред неразбиращия 

Закона за Прераждането 
 

Учителя:  
 

 

„Ще кажете, че ще се поправите в друго прераждане. 

Това не може да ви спаси. Ако не използвате сегашния 

живот, бъдещото прераждане не може да ви спаси.  

Който не използва сегашното си прераждане, ще ос-

тане назад. Ако не използвате условията на този живот, в 

бъдещия живот ще се намерите в Сахара.” (53) 
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„Сега аз ви виждам с много въжета вързани и ви каз-

вам: „Долу въжетата!“ – Не че сте лоши хора, но кажете: 

„Няма да пием, ще изпълним Божия закон, в нас има 

воля, воля, воля! Ние сме живи същества, не сме роби, ще 

служим на Бога.“ – Но ще ми отговорите: „При по-благоп-

риятни условия, в бъдеще, в някое друго прераждане, ко-

гато ни прати Бог отново на Земята“ – това са разсъжде-

ния на онази свиня в кочината, която казва: „Аз сега ровя, 

но като дойде някой по-добър господар, ще ме храни по-

добре и ще се отуча да ровя.“ – Турците казват: „Бош лаф“. 

– И 100 000 пъти по-добри господари да дойдат, тя ще си 

остане все свиня, докато нейният ум не се промени. Тя 

трябва да остави кочината, да действа по друг начин, за-

щото иначе ще остане в същата форма.  

Следователно и ние можем да живеем в Бога, но само 

ако възприемем Неговия закон, ако почнем да мислим 

както трябва и да чувстваме както трябва. В противен слу-

чай ние ще си останем в кочината. Но казвате: „Господ ще 

ни промени.“ – Ще те промени Господ, ако ти се проме-

ниш. Господ има друго едно променяне, но аз казвам: Да 

ви пази Господ от туй променяне!“ (46) 
 

„Казва: „Като има много прераждания, то втори път 

като се преродя, тогава ще подобря живота си.“ – Не, ти 

си от мързеливите ученици и Природата ще те отбележи 

с особени знаци. Ти не влагай в себе си мисълта, че много 

пъти ще се прераждаш. Второто прераждане ще бъде за 

втори клас; седмото прераждане – за седми клас… Следо-

вателно в съвременния окултизъм има една опасност, ко-

гато мислим, че като се преродим в бъдеще, тогава ще из-

правим живота си. Не, само един живот за един клас.“ (47) 
 

 „Ще кажете: „В следващото прераждане.” – Питам… 

Направихте ли всичко, което трябваше в това прераж-

дане? Ако вие сега не направите връзка с Бога, знаете ли 

какво ще бъде другото ви прераждане? В бъдещото ви 

прераждане ще имате съвсем нови задачи.“ (49) 
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„Времето е скъпо, денят е равен на век. Който може 

добре да използва времето, той ще придобие големи бо-

гатства. Бъдещето е важно и велико. Работа се изисква от 

всички. Тази е единствената философия – никаква друга 

философия не може да ви помогне. Да мислите, че като се 

преродите, тогава ще работите, или че някаква нова рели-

гия ще ви спаси – това са празни работи. Освен работата, 

нищо друго не може да ви спаси. Освен вярата ви в Божия 

Дух и в Божествената наука, нищо друго не може да ви 

спаси. Учете се от звездите, вслушвайте се в техния шепот. 

Те светят и тихо нашепват: Радвайте се за възможнос-

тите, които ние откриваме за вас.“ (54) 

  

„Ако не знаете, че освобождаването ви седи в Любовта, 

вие казвате като индусите: „Работите ни в този живот не 

вървят добре, но при второто прераждане всичко ще 

тръгне по-добре. Тогава ще работим съзнателно.“ – Колко 

прераждания минаха и вие все обещавахте, че в бъдещото 

прераждане ще се поправите. Колко възвишени и благо-

родни желания сте отложили все за бъдещото прераж-

дане. Колкото пъти и да се прераждате, ако не дойде Лю-

бовта, нищо не можете да постигнете. Прераждането е ус-

ловие, т. е. момент, в който Божията Любов може да се 

прояви. Любовта не зависи от времето, нито от външните 

условия. Любовта иде от контакта на човека с Бога. Лю-

бовта се предава чрез вътрешен импулс.  

Който се подаде на този вътрешен импулс в себе си и 

създаде здрава връзка между Бога и своята душа, той ще 

се измени коренно. Всички, които вървят по пътя на Ис-

тината и са пълни с Благодат и Истина, имат особен 

строеж на главите и на лицата си.  

Като погледнете главата на някой човек, добре развит 

в умствено, духовно и физическо отношение, ще видите, 

че той е работил върху себе си, вследствие на което между 

очите, носа, брадата, и ушите има известна съразмерност. 

Лицето изразява вътрешния живот на човека.“ (56) 
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„Като ученици на Великата Школа, вие имате задачи, 

които трябва да решите. Вие имате изпити, които трябва 

да издържите. Ще учите, ще работите, за да не пропад-

нете. Като се натъкват на известни затруднения, мнозина 

казват: „В този живот не мога да разреша задачите си, но 

ще останат за друго някое прераждане.“ – Това е криво 

мислене. Откъде знаете, че в друго някое прераждане ще 

имате същите условия, каквито имате днес? Ако изпус-

нете днешните условия, вие ще прекарате в пространст-

вото 200-300 или 500 години в лутане и безпокойства, без 

надежда за връщане към по-ранните условия.“ (51) 

 

„Казват: „В следващото прераждане“. – Ако в следва-

щото прераждане този цикъл се завърши, ще изпуснете 

последния влак. Нали влаковете имат разписание и ко-

гато идеш и изпуснеш последния влак, тогава кой ще взе-

меш? Някои казват: „Има време“. Да, има време, но ако 

има 10 влака и вие сте изпуснали първия, втория, третия, 

ако сте изгубили и деветте, а остава само един, тогава пи-

там: Какво ще бъде вашето положение?“ (45) 

 

„Изобщо кой за каквото е роден, трябва да го извърши. 

Като ученици на живота, на Божественото учение, вие ще 

кажете в себе си: „Каквато работа ми се даде, веднага ще 

я започна без отлагане.“ – Мнозина отлагат работите си 

за друго някое прераждане.  

В следващото прераждане работите ще бъдат толкова 

сложни, че няма да остане време да завършите изоставе-

ните работи от сегашния си живот. Който отлага работите 

си за следното прераждане, той прилича на онзи ученик 

от първи клас, който казва: „Сега аз няма да уча, ще от-

ложа уроците си за догодина. Тогава добре ще изуча този 

материал.“ – Той не знае, че във втори клас ще има по-

трудни уроци, за изучаването на които трябва да владее 

материала от първи клас. Такова нещо представя въпро-

сът за следващите прераждания.“ (52) 
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„Казвате: „Няма защо да бързаме, да се пресилваме от 

работа и учене. Нали много пъти ще се прераждаме? Един 

ден все ще придобием нужното знание.“ – Прави сте в 

разсъжденията си, но ако отлагате нещата от един живот 

за друг, откъде знаете, че бъдещият живот ще ви донесе 

по-благоприятни условия от сегашния? Освен това, не 

забравяйте, че каквото днес положи човек в живота си, то 

ще остане за основа на бъдещия му живот. Следователно 

някои ваши мисли, чувства и постъпки могат да се реали-

зират едва в бъдещия ви живот и тогава вие ще носите ло-

шите или добрите последствия на миналото… 

Не е лесно човек да се освободи от връзките на своето 

минало. Човек има не само физически, но и духовни 

връзки. Така че кой каквото прави, с това той чертае само 

своето бъдеще. Човек трябва да бъде внимателен в жи-

вота си, да знае, че връзките, които днес прави, ще окажат 

влияние не само след сто години в живота му, но те ще 

имат влияние даже и след четири поколения.  

Това е красивата страна на нашия живот. Следова-

телно, ако искате да жънете добри плодове в бъдеще, ос-

тавете Божественото във вас да се проявява.“ (57) 

 

„Мнозина допускат теорията за прераждането и се ус-

покояват, че ако в този живот не реализират желанията 

си, в друг живот ще ги реализират. Мислят ли така, те из-

падат в заблуждение. Програмата за сегашния живот сега 

трябва да се изпълни. Тя не може да се отлага за друг жи-

вот. Всеки ден, всеки час, всяка година има своя прог-

рама, която трябва да се изпълни на времето си. Който не 

я изпълни, той остава да повтаря класа, както правят мър-

зеливите и неспособни ученици. Никой не може да влезе 

в небето ако не е изпълнил програмата на живота си пра-

вилно. В човешкия мозък са вложени много сили, които 

още не са събудени. Някои от тях трябва сега да се събудят 

и приложат. Като е дошъл на Земята, човек трябва съзна-

телно да работи за своето пробуждане.“ (58) 
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„Някой казва: „Като дойдем в някое друго прераж-

дане, тогава ще го използваме.“ – Не, не… Ти сега, в това 

прераждане не искаш да живееш добре, че втори път като 

дойдеш, тогава ли ще живееш добре? Това е само игра на 

зар. Казва: „Сега загубих, но втори път ще спечеля.“ – Но 

на какво отгоре, като нямаш никакво знание?“ (48) 
 

„Всичките страдания са за да ни отвърнат да не напра-

вим едно зло. Отиваш някъде да развалиш нещо, срещне 

те Господ или някой ангел, удари те. Казва: „Къде отиваш 

да разваляш работата?“ – Целуни ръката на този ангел. 

Ако така разбираме живота си – каквито и мъчнотии да 

срещаме, геройски да ги посрещаме – ние ще прогреси-

раме. Сега седим и чакаме другото прераждане, да дойде 

някой Учител да ни спаси. Това са илюзии на живота. 

Учителят ще дойде, но когато дойде Учителят, трябва да 

има способни ученици, да разберат неговото учение.“ (50) 
 

Безсмъртна ли е душата? 
 

„Аз съм истинската лоза, а Моят Отец е лозарят. Всяка 

пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, 

която дава плод, чисти я, за да дава повече плод…  

Който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много 

плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. 

Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, 

както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги 

хвърлят в огън, и те изгарят.“ (Йоан 15:1-6) 
 

„А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на 

блудници и магьосници, на идолослужители и на лъжци 

делът им е в езерото, което гори с огън и жупел – то е 

втора смърт.” (Откровение на Йоан 21:8) 
 

„И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата 

не могат да убият; а бойте се повече от Онзи, Който може 

и душата и тялото да погуби в геената.” (Матей 10:28) 
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Учителя:  
 

„Посоката на човешкия дух, както и на всеки дух във 

Вселената, е точно определена и той трябва да върви в 

тази посока, защото тук са дадени възможностите и усло-

вията за неговото развитие. Ако някой се противи на този 

ред на нещата, той трябва да се върне назад и да се по-

гълне от общия център.” (59) 
 

„Милиарди години е струвало на природата, докато 

създаде настоящите условия на живота, благодарение на 

които е било възможно да се образува и устрои човешкият 

организъм – жилището на душата, в което тя работи за 

постигане на една по-висока цел, отколкото първата – 

създаването на материалния свят и произвеждането на 

елементарния органически живот. Милиони години е 

трябвало да минат, докато се създадат и оформят първо-

началните клетки. Стотици и хиляди години са били пот-

ребни, докато те преминат през всички стадии на разви-

тие, за да могат по този начин напълно да се приспособят 

за специалната работа, която днес извършват. 

Хиляди години са изминали, докато Великият Дух на 

живота възпита човека и пробуди неговото съзнание; до-

като пробуди разумния живот у него и предизвика в ду-

шата му любов към духовния свят, която да го отправи по 

пътя на онзи велик и всемирен стремеж, който ние нари-

чаме духовно повдигане. Всичко това човек е придобил с 

постоянни усилия и жертви, за да се научи да цени доб-

рото, което не му се е давало случайно, без труд и без жер-

тви, за да го прахосва както си ще. 

От своя вековен опит той е научил, че всичко му се 

дава с цел да извърши нещо полезно. Както клетките в 

него работят за общото добро на организма, така и той, 

като една разумна клетка от онзи по-високо устроен орга-

низъм на духовното тяло, в което функционира висшият 

живот, е длъжен в името на своето нравствено естество да 
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изпълни своите длъжности като разумно същество, като 

духовно-нравствена личност, като син на човечеството. 

Да се отрече от своята длъжност, от своето призвание в 

живота, значи да извърши престъпление против самия 

Дух на живота. В такъв случай на последния не остава 

нищо друго, освен да изхвърли подобно същество вън от 

своето жилище като непотребна и дори вредна вещ.  

Това става впрочем и в нашия организъм, в нашето 

тяло. Онези клетки и членове от органическата общност, 

които престават да изпълняват своята длъжност и стават 

вредни и опасни за здравето на другите клетки и членове, 

биват изхвърлени от тялото заради общото добро.” (60) 
 

„Христос казва: мъжът (т.е. Духът) може да напусне 

жената (т.е. душата) само тогава, когато тя се опорочи и 

отдалечи от Бога. Само при това положение връзката 

между човешката душа и Бога се прекъсва и настава това, 

което се нарича втора смърт. Да се отдалечиш от Бога и да 

отидеш в света да се удоволстваш, да водиш порочен жи-

вот – това е грях, който не се прощава. Защо? Защото 

връзката е прекъсната. Затова е казано в Писанието: „Не 

огорчавайте Духа, с Когото сте свързани.““ (61) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„По време на разпространението на християнството в 

първите векове хората казвали: „За да не умре душата на 

човека, той трябва да се грижи за нея.“ – Но по-късно 

Църквата започнала да проповядва друга гледна точка. 

Тя не искала повече да позволи на човека сам да се грижи 

за своята душа, тя пожелала да поеме цялата грижа за не-

говата душа! Във все по-голяма степен Църквата е тряб-

вало да осъществява тази грижа за душата на човека, 

вместо той сам да прави това. Резултатът бил, че в човека 

престанали да виждат откъде би трябвало по правилен 

начин да произтича такава грижа за душата…  
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В хода на времето материализмът завземал около себе 

си все повече и повече, така че съвсем престанало да се 

разбира кое в човека е духовното начало. В настоящето 

работата стои така, че горепосоченият принцип, непозво-

ляващ на човек сам да се грижи за душата си и възлагащ 

тази грижа на Църквата, още не е довел до умъртвяване 

на човешката душа.  

Но ако този принцип продължи да доминира и по-на-

татък, няма да мине много време и душата ще започне да 

умира заедно с тялото. Днес човешките души още живеят. 

Те все още могат да бъдат пробудени, ако дойде истинс-

ката духовна наука. Но след 1 или 2 века душите вече няма 

да могат да живеят, ако не дойде духовната наука, ако 

всичко продължи както преди.“ (62) 

 

Кармата според Библията 

 
„Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с 

меч убие, той трябва с меч да бъде убит.” (Откр. 13:10) 
  
„Не съдете и няма да бъдете съдени; прощавайте и 

простени ще бъдете; давайте и ще ви се даде: мярка добра, 

натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата 

ви; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се от-

мери.” (Лука 6:37,38) 

 

„Исус му каза: Върни ножа си на мястото му; защото 

всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат.” (Ма-

тей 26:52) 
 

„Който копае яма, той ще падне в нея, и който търкаля 

камък нагоре, върху него ще се върне.” (Притчи 26:27) 
 

„Онези, които орат беззаконие и сеят нечестие, това и 

жънат.” (Книга на Йов 4:8) 
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Как действа Кармата? 
 

Учителя: 
 

„Страшно е положението на ученик, изгонен от Божес-

твеното училище. Нека не се чуди, ако в следващото пре-

раждане той се роди физически сакат или умствено недо-

развит… Казвам: Ако Божията Любов хлопа на вратата ти, 

а ти се правиш, че не чуваш, невидимият свят ще те на-

каже справедливо; ако отговориш на нейното хлопане, ще 

влезеш във връзка с напредналите Същества от висшите 

светове и ще кажеш: „Аз виждам сега това, което по-рано 

не виждах“.“ (62) 
 

„Провидението е абсолютно справедливо. Миналият 

живот на човека определя настоящия, а настоящият жи-

вот определя бъдещия. Така че каквото днес преживяват 

хората, то е резултат на техните минали действия. Стра-

данията и неуспехите в сегашния живот на хората се дъл-

жат на утайки от миналия им живот. Това индусите нари-

чат карма. Дълго време човек трябва да работи върху себе 

си, за да се изчисти от утайките на миналото.“ (63) 
 

 „Като отидете на онзи свят, там ще видите своите ми-

нали животи като на кино. Като разглеждате своите 

добри и лоши постъпки от миналото, вие ще разберете, 

защо днес имате добри или лоши отношения с хората. От-

ношенията ви с хората отчасти само обясняват въпросите 

за радостите и страданията в живота. Като разглеждате 

своите минали животи, ще видите, че на някои хора сте 

правили големи добрини, жертвали сте се за тях, а на 

други сте правили големи пакости и злини. Като просле-

дите дългата история на вашия живот, вие ще разберете 

причината и последствията на нещата. Това, което ще ви-

дите в другия свят, можете да го видите още докато сте на 

Земята, но за това се изисква високо съзнание.“ (68) 
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„Бог е предвидил всичко добро за тези, които вършат 

добро; а тези, които не действат добре, ги чака зло. И ед-

ните, и другите ще носят последствията на Великия Закон 

– и то не защото Бог иска да ги наказва, а защото следст-

вията са плод на нашите действия и затова ние не можем 

да ги избегнем.” (64) 
 

„Един човек преди два живота, когато е бил на Земята, 

е имал слуга, с когото е постъпил крайно несправедливо, 

изгонил е слугата си зимно време и последният дълго 

време е страдал. Да допуснем, че тази година се съвпада 

според изчисленията този бивш господар да опита съ-

щото. В това прераждане този бивш господар сега служи 

при един господар, който ще го изгони и колко време ще 

седи без работа – аз зная.  

Преди 2 живота онзи слуга, когото той е изпъдил, се е 

лутал 3 месеца. Следователно и този бивш господар точно 

3 месеца ще бъде лутан. Това е писано на ръката му.“ (65) 
 

„Казано е в Писанието: „Словото на всеки човек ще му 

бъде товар.“ – Значи мислите, чувствата и постъпките на 

човека ще му бъдат негов собствен товар. Кога? Когато не 

са в хармония с Божиите мисли, чувства и постъпки. 

Всеки сам ще опита доброто, което е правил, както всеки 

сам опитва хляба, който е месил.“ (67) 
 

 „Новораждането се предшества от голяма скръб... 

Това се нарича ускорена ликвидация на кармата и са ро-

дилните мъки на новия човек. Защото всеки, който иска 

да работи за едно велико дело, за Бога, трябва да е свобо-

ден от карма, а това се постига чрез ускорена ликвидация 

на кармата – чрез страдания. Това, което трябва да плати, 

останало от многото прераждания, в този случай се плаща 

в много по-скоро време, за да стане и по-скоро свободен 

гражданин на Новия живот. Ето защо когато един ученик 

на Божествената школа минава през големи страдания, 

той трябва да знае, че е пред Новораждане.“ (24) 
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„Всеки човек си има известни слабости, които не про-

изтичат от неговата зла воля, а са кармични.“ (66) 
  

„Има времена, които са най-благоприятни за развити-

ето на човечеството, а пък има и време кармично, когато 

няма никакви условия – тогава е зима – когато искате, но 

не можете да работите.“ (69) 
 

„Питате: „Дали е узряла вече кармата ни?“ – Тя е уз-

ряла и презряла даже. Това всички трябва да знаете. Ако 

чакате още 50 години да узрее кармата ви, вие сте загу-

бени. Вашата еволюция ще се спре. Така ще изгубите бла-

гоприятните условия за развитие.“ (70) 
 

„Проявите ли най-малкото пренебрежение към което 

и да е живо същество, вие си създавате кармични отноше-

ния с него. След това трябва да минат много години, да 

прекарате големи страдания, за да поправите грешката 

си. Има ли желание да поправи грешките си, човек е на 

прав път.“ (72) 
 

„Не само обикновени хора, но и адепти се спъват в сво-

ята карма, в живота на своите деди и прадеди. И тях ги 

притискат, но те прилагат Вярата, Любовта и Мъдростта 

и преодоляват своите изпитания.  

Всеки човек – малък или голям – ще бъде изпитан. 

Като ученици на окултната наука, вие ще имате по-го-

леми страдания от тези на обикновените ученици. – 

Защо? – В окултната наука има опасни места, в които уче-

никът неизбежно ще нагази. Например той ще се натъкне 

на закона, според който каквото мисли човек – добро или 

зло – непременно ще го привлече към себе си. Ако мис-

лиш, че някой човек е лош, ти непременно ще привлечеш 

лошавината му. Ако мислиш, че някой ще те излъже, ти 

непременно ще привлечеш лъжата към себе си. Мислиш 

ли положително за някого, че той ще изпълни дълга си, 

така става. Каквото човек мисли, това става.“ (73) 
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„Казвам: сегашна Европа е запушила своята река над 

града, но бентът ще се отпуши и пробие. Затова който е 

над града, да тича горе на планината, а който е на долния 

етаж, да се качи на горния. Това е кармата, която се е съб-

рала в европейските народи от толкова години, и затова 

страданията, които сега идат, идат да докажат на света, че 

трябва да се живее по Божествено. Защото казва Йе-

зекиил: „И когато говоря на нечестивия: „Непременно ще 

умреш.“, а той се върне от греха си и направи съд и правда, 

отдаде нечестивия залог, върне грабнатото, ходи в пове-

ленията на живота и не прави неправда, непременно ще 

живее, няма да умре.“ …  

Кармата е неразумният човек, който мисли, че е сво-

боден да прави каквото иска, без да носи някаква отговор-

ност. Мислиш ли, че ако заколиш едно агне, не носиш от-

говорност? Какво ще отговориш, ако ти кажа, че агнето е 

дете на някой архангел? Ще кажеш, че това е глупаво. Кой 

от двамата е глупавият не зная. Когато ви заставят да от-

говаряте за постъпката си, тогава ще разберете кой говори 

глупости. Бащата на агнето ще иска отчет за неговия жи-

вот. Днес може да премълчава, но един ден ще отговаряте 

за всичките си постъпки.  

Бог се застъпва при всяка неправда. Той е Баща на 

всички – няма по-силен от Него. Ако някой ви напада нес-

праведливо, то преди да се застъпи вашият баща, Бог ще 

се застъпи. Бог забавя, но не забравя. Може след хиляди 

години да се чуе Неговият глас, но ще се чуе.“ (74) 

 

„Кармата се е зародила в момента, когато ние сами сме 

се отказали да говорим истината. Първият момент, пър-

вото отклонение, когато човек се е отказал да говори ис-

тината, е създал сегашната карма, която е родила хиляди 

злини. И за да се освободим от нея, ние трябва да говорим 

истината и да започнем да я прилагаме в живота си.  

От вас, като ученици, искам да прилагате Истината: 

абсолютно, без никаква лъжа.“ (75) 
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„Всяка трудност показва, че човек се натъква на няка-

къв възел от някое негово минало прераждане и той 

трябва правилно да го развърже. Тази трудност е кар-

мична и трябва разумно да се разреши. 

Представете си, че в някой от своите минали животи 

вие сте убили някой човек, но сте забравили това престъп-

ление. В сегашното си прераждане вие сте доста изменени 

външно, никой не може да ви познае. Обаче при движе-

нието по орбитата на вашето съзнание вие минавате през 

своето минало, когато сте извършили престъплението, и 

срещате онзи, когото сте убили. Тази среща е необходима, 

за да ликвидирате с кармата си. Човекът, когото в мина-

лото си сте убили, веднага ви познава. Вашият образ, ва-

шите движения са се отпечатали в съзнанието му и той се 

нахвърля върху вас с мисълта си, започва да търси случай 

да ви отмъсти. Неговите неприязнени мисли и чувства се 

отразяват върху вашите и вие преживявате големи сътре-

сения. Какво трябва да правите при това положение? – 

Ще се обърнете към Бога с молба да ви помогне правилно 

да ликвидирате с кармата си.  

Каквито страдания да ви сполетят, ще ги пренесете с 

търпение, защото знаете, че причината за тези страдания 

лежи във вас. Както сте създали престъпленията, така ще 

ги изправите. Има случаи, когато някоя душа, на която 

сте причинили някаква пакост, с години ви търси, докато 

ви намери да ви отмъсти. Когато тя е горе, в Невидимия 

свят, вие сте на Земята – тя ви търси горе, не може да ви 

намери. Ако тя е на Земята, вие сте в Невидимия свят – 

пак не може да ви намери. Случва се и двамата да сте на 

Земята, но вие сте някъде в Америка, а той – на другия 

край на света, не може да ви намери. Най-после условията 

се съчетават така, че и двамата се срещате на едно и също 

място. Тогава вие не можете да бягате, но трябва да се 

обърнете към Бога с молба да ви помогне… 

Кармата се ликвидира със закона на Любовта, а не с 

бягане. С бягане въпросите не се решават.  
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Всяко страдание има свои далечни причини, страда-

нията не идат напразно… Хиляди години могат да минат, 

но онзи, с когото сте свързани кармично, непременно ще 

ви намери и ще ви застави да му платите. 

При ликвидиране на кармата има обратни положе-

ния. Това са добрите случаи във вашия живот, когато вие 

сте правили добро на хората, а те не са могли навремето 

си да ви благодарят.“ (76) 
 

„Който признава закона на кармата, ще разбере, че и 

той някога е постъпил по същия начин. За да излезе от 

трудното положение, в което е изпаднал, той трябва да 

поправи грешката си. Кармата изключва всякакво неиз-

пълнение на обещанията. Който иска да избегне закона 

на кармата, той трябва да е внимателен в обещанията си. 

Обещае ли нещо, той трябва да го изпълни. Не може ли 

да го изпълни, по-добре да не обещава… „Аз ще изправя 

живота си.“ – „Кога?“ – „В бъдеще." – Ако днес, когато се 

намираш под благодатните лъчи на Слънцето – под бла-

годатта на Бога – ти не можеш да поправиш живота си, в 

бъдеще още повече няма да го поправиш.“ (71) 
 

 „На Земята при човека идват всички тези лица, на ко-

ито дължи по закона на кармата, и вземат от него някои 

неща; и ако знаеш закона, ще благодариш. Други пък 

лица ще дойдат и ще ти дадат.  

Духовете карат няколко хиляди души като стадо и ко-

лят един, а другите от стадото не знаят, че и на тях ще 

дойде редът. Така е, когато едни грешни хора злорадст-

ват, че други грешни хора страдат. Само ако малко кръш-

неш настрани, Природата, която е толкова разумна, ще те 

държи отговорен и тогава за всички блага, с които те е да-

рявала, ще ти иска сметка и трябва да платиш.  

Щом се провиниш, затварят кредита. Има горе Същес-

тва, които разбират твоите замисли – какво ще направиш. 

Щом постъпваш неправилно, ще вдигнат доверието си от 

теб. Със страданията се изплаща кармата.“ (24) 
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„Сега, като говоря за кармата, има няколко положе-

ния, които човек трябва да знае – например има кар-

мични страдания, които идват като последствия на мина-

лото, но има страдания, които днес, по непредвиждане на 

известни обстоятелства, човек сам си създава. Предста-

вете си, че слагате в джоба си едно празно шише за вода и 

тръгвате да се разхождате. Стигате до края на града, спи-

рате се пред една чешма и сядате на сянка да си починете; 

почивате и размишлявате върху разни философски въп-

роси – как е създаден светът, от колко години съществу-

ват звездите и Слънцето, как ще се разрешат социалните 

въпроси и т.н. В това време вие забравяте да напълните 

шишето с вода и тръгвате назад за дома си. Денят е летен, 

горещ и вие чувствате голяма жажда; изваждате шишето 

и виждате, че е празно – в размишленията си вие сте про-

пуснали да го напълните от чешмата. Следователно в слу-

чая вашите страдания се дължат на факта, че сте се ув-

лекли в мисълта си и сте забравили да напълните шишето 

си с вода. 

Друг пример за кармата: вземате една голяма кош-

ница и слагате в нея 70-80 кг хляб, който трябва да носите 

на гърба си, но пътят ви е дълъг 40-50 км. За да не пла-

щате на някой човек да ви помогне, от желание за повече 

печалби, вие се нагърбвате сами да носите кошницата с 

хляб. По пътя срещате деца, на които непременно трябва 

да дадете от хляба си, за да ви олекне – не дадете ли, гър-

бът ви ще се охлузи. Значи в дадения случай ще изпраз-

ните кошницата, за да не дойдат страданията. Когато сте 

на чешмата, там пък ще пълните шишетата си, за да не 

страдате от жажда. Докато сте богати, докато на гърба си 

носите пълна кошница с хляб, ще раздавате наляво-на-

дясно, а за себе си ще задържите само един хляб – само 

така можете да бъдете доволни и щастливи. 

Значи две причини има за страданията и нещастията 

на хората: първата причина е тази, че след като са били на 

чешмата, те са забравили да напълнят шишетата си с 
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вода; втората причина за страданията е, че след като са 

носили пълна кошница с хляб на гърба си, никому не са 

дали от него. Така че когато дойдат страданията и за вас, 

като ученици, не е достатъчно само да спорите и да фило-

софствате защо идват страданията, но задайте си ребром 

въпроса защо страдате – дали не сте напълнили шише-

тата си с вода или не сте раздали на бедните от вашия 

хляб… 

Казвате: „Коя е причината да дойде кармата в живота 

на човека?“ – Когато човек изгуби Любовта си, кармата 

идва на нейно място; когато човек изгуби Радостта си, 

скръбта идва на нейно място; когато човек изгуби неспра-

ведливостта, безправието идва на нейно място; когато чо-

век изгуби Милосърдието си, страхът и насилието идват 

на негово място. Следователно недъзите в човека показ-

ват какво му липсва, т.е. какво е изгубил той в живота си; 

и тогава, приложи ли човек безправието, насилието, жес-

токостта, веднага кармата се явява. Забелязано е, че 

всеки, който изгубва Любовта си, иска да я завладее чрез 

насилие; обаче закон е: всеки, който се опита да завладее 

Любовта или да наложи нещо на душата на някого чрез 

насилие, той налага същото и върху себе си – защо? За-

щото формите на насилието, на ограничението, които ня-

кой налага на своите ближни, представляват затвори, в 

които един ден и той сам ще попадне… 

Не си правете илюзии, не се залъгвайте да мислите, че 

можете да избегнете закона на кармата; в каквото и поло-

жение да сте, докъдето и да сте стигнали, ще ви върнат, за 

да изплатите дълговете си, и пак ще продължите. Каквито 

мисли и чувства сте създали и изпратили в пространст-

вото, един ден ще ги изпитате – те ще се върнат пак към 

вас и ще проверите техните добри и лоши резултати – 

това подразбира българската пословица: „Каквото по-

сееш, това ще пожънеш“, всеки ще пожъне това, което ня-

кога е посял. Така че не мислете, че няма връщане, т.е. 

деградиране. Ако Ангелите, които бяха толкова по-високо 
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от хората, при съгрешаването си паднаха и изгубиха свет-

лината си, какво остава за хората? Този закон се отнася до 

всички живи същества – от най-малките до най-големите, 

в него няма никакви изключения. 

Затова именно, ако искате да ликвидирате със закона 

на кармата, дръжте се за Божествения закон, за закона на 

Божествената Любов. С кармата си не се борете, нито мис-

лете за нея, за да не я предизвикате; мислете за Любовта 

и работете с нея като единствено средство, като единст-

вено условие, чрез което можете да ликвидирате кармата 

си. Някой казва, че сам може да ликвидира своята карма; 

всеки може да ликвидира кармата си, но при условие, че 

приложи Любовта в живота си.“ (79) 
 

„Свършването на света се определя от греховете на хо-

рата. Когато добрите хора в един град надделяват над ло-

шите, техните молитви могат да отменят тежката карма 

на този град.“ (78) 
 

 „Каквото правиш, това ще ти се върне. Ти причиня-

ваш страдания на едни, други – на теб и т.н. Това е строг, 

кармичен закон. Казвате: „Бог е наредил така. Той е до-

пуснал да се колят агнетата, прасетата, кокошките.” – Не 

вярвам в това учение. Според мен то е лъжливо учение. 

Вие сами си нареждате живота, сами си допускате едно 

друго, а приписвате всичко на Господа.  

Ако това беше наредено от Бога, нямаше да има стра-

дания. Ако клането на животните беше допуснато от Бога, 

агнето само щеше да дойде при човека, да се пожертва за 

него. Всъщност така ли е? Агнето бяга, човек го гони, до-

като най-после го заколи. След това питаш: „Като умра, 

къде ще отида?“ – Ще отидеш при св. Петър, който ще те 

заведе при Бога да се произнесе за делата ти… Всеки 

трябва да признае грешките си и да ги изправя, с цел да 

подобри живота си. 

Мислите, чувствата и желанията на човека са живи съ-

щества с определено въздействие върху човека.“ (81) 



 
126 

„Когато ралото мине през нивата, разваля корените на 

тревата, разваля мравуняците, обръща ги и резултатът ще 

се види после, след като се обърне земята.  

Сега е разрушителният принцип, после ще дойде твор-

ческият. Сега се излива кармата на европейските народи 

и в света изобщо, а после ще дойде творчеството.“ (77) 
 

„Божественият кармичен закон няма ли да подведе 

под отговорност всички онези, които лъжат? – Ще ги под-

веде. Земята и небето ще си отидат, но една буква от Бо-

жия закон няма да се измени, докато не се изпълни 

всичко, което е писано. Не мислете, че едно престъпле-

ние, колкото и да е малко, може да мине незабелязано. 

Колкото е по-издигнат човек, толкова повече неговите 

престъпления ще бъдат забелязани, толкова неговата от-

говорност е по-голяма.  

Такъв един пример е даден за един от най-благород-

ните еврейски царе – цар Давид. По-благороден цар по 

сърце от него нямаше. Той направи един грях, който му се 

прости, но много трудно се поправи. От този момент той 

не видя бял ден в дома си. Не само това, но кой как чете 

Библията, все за това престъпление чете. Провидението 

казва: Гледайте поведението на този цар и взимайте от 

него пример, защото и върху вас ще дойде същото.“ (82) 
 

„Индусите имат думите Карма и Дихарма. Карма под-

разбира съдба, лоши последствия, т.е. това, което си пра-

вил, ще ти го правят, а Дихарма подразбира най-хубавите 

условия, които Бог е дал на разположение на твоята душа. 

Това ти се дава като благодат. Всички хора наоколо те 

обичат, всички ти треперят и са готови да изпълнят всяко 

твое желание. Това наричат в християнския свят благодат 

и казват, че благодатта освобождава човека от всичко. Не, 

благодатта показва, че това същество е живяло в съгласие 

с Божиите закони, затова има тази благодат. А за онези 

същества, които не са живели в съгласие с Божиите за-

кони, няма благодат – за тях има Карма.“ (83) 
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„Под „нов човек“ разбирам онзи, който има само една 

връзка – с Бога. Тази връзка е направена още от създава-

нето му… Съвременният човек не е свободен, защото 

върху тази първа връзка той е направил още ред връзки, 

които са го ограничили и заробили.  

Бог е направил човека свободен и го е пратил на Зе-

мята да учи. Обаче вместо да учи, той започва да се удо-

волства, да ходи по забавления, да странства, но – като 

няма средства за това – от този банкер взима 10-15 хиляди 

лева, от онзи 10-15 хиляди лева, това залага, онова залага, 

докато най-после съвсем загази, намери се в трудно поло-

жение и казва, че животът няма смисъл.  

Питам: кой постави човека в това положение – Бог, 

или той сам, със своите неестествени желания? Какво 

придобива човек от такъв живот?“ (80) 

 

„Ако съвременните народи не се откажат от своята ал-

чност, ако не разрешат правилно трудностите и противо-

речията на своя живот и не изпълняват волята Божия, те 

ще минат през големи изпитания и страдания.  

Кармата на всички народи е назряла вече. Сега е време 

за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: 

„Ще въздам на всички според деянията им“.“ (84) 

 

„Някои хора идват при благоприятни условия, а други 

– при неблагоприятни. В тези случаи кармата играе го-

ляма роля. Колкото по-добре живее човек на Земята, тол-

кова по-добри условия си приготвя той за бъдеще.  

Затова не отлагайте нещата за бъдеще. Щом става въп-

рос за доброто, не го отлагайте нито за утрешния ден, 

нито за бъдещия живот. Докато хората са свързани по-

между си и черпят сила един от друг, те не могат да дойдат 

до разбиране и прилагане на великите Божии закони. Ис-

кат ли да приложат Божественото учение в живота си и да 

развиват своите добродетели, те трябва да се свържат със 

съзнанието на Бога и от Него да черпят.“ (85) 
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Рудолф Щайнер: 
 

„Духовната наука съвсем не трябва да бъде някаква аб-

страктна теория или доктрина, някакво неясно учение, а 

сигурен извор на жизнени сили. Тя ще изпълни своите за-

дачи едва тогава, когато – благодарение на всичко, което 

внася в познанието и в нашите души – направи живота 

по-богат, по-разбираем, а душите ни по-жизнеспособни и 

по-активни. 

Несъмнено, ако човек е приел нашия мироглед и иде-

али и се опита да обхване с поглед цялата съвременна 

епоха, за да провери до каква степен е в състояние да пре-

несе там импулсите от Духовната наука, ще изпита може 

би едно твърде нерадостно чувство. Защото, ако се вгле-

даме без предубеждение в онова, което светът претен-

дира, че „знае" – в това, което днес тласка хората към оп-

ределени чувства и действия – бихме могли да заявим: то 

е така безкрайно далеч от идеите и идеалите на Духовната 

наука, че Антропософът просто няма никаква възможност 

да се намеси непосредствено в живота с помощта на им-

пулсите от Духовната наука.  

И все пак, подобна оценка би била твърде повърхнос-

тна поради обстоятелството, че не взема в съображение 

нещо, което се налага като извод от нашето учение: когато 

онези сили, които проникват в нас чрез Духовната наука, 

станат достатъчно мощни, те ще съумеят да намерят и 

средствата, необходими им за да се намесят в света; но ако 

никой не би се грижил за непрекъснато разрастване на те-

зи сили, тяхното участие в световните процеси би било не-

що невъзможно. 

Но има и нещо друго, което би ни дало известна утеха, 

ако подобни размишления ни обезкуражат, и то е тъкмо 

Кармата. Защото с всеки изминал час все по-ясно ще виж-

даме: ние изобщо не можем да включим антропософски-

те импулси в живота, ако не повярваме сериозно в Кар-

мата, ако не се убедим, че самата Карма ни тласка в онази 
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посока, където сами, рано или късно, ще увеличим наши-

те сили… 

Нещата няма да се свеждат само до натрупване на но-

ви познания за Кармата, а до нещо по-важно: с всеки из-

минат час трябва да нараства доверието ни в Кармата; 

убеждението, че когато настъпи определеното време – би-

ло то утре, вдругиден или след много години – нашата 

Карма ще ни изправи пред онези задачи, които ще можем 

да изпълним според степента, до която сме проникнали в 

Антропософията. Кармата ще се разкрие пред нас като ед-

но учение, което не само посочва как се отнасят едни или 

други неща в света, а което същевременно ни тласка към 

извисяване на живота и удовлетворяване от живота… 

Нека се издигнем към едно по-висше понятие за връз-

ката между причина и следствие. Да предположим, че 

държим в ръцете си един лък, опъваме го и изстрелваме 

една стрела; с други думи, чрез опъването на лъка произ-

веждаме определено действие. Ясно е, че в случая далеч 

не можем да прибегнем до израза „Карма“, за да опишем 

отношението между следствието (изстреляната стрела) и 

неговата причина.  

Ако обаче разгледаме този процес от малко по-друга 

гледна точка, ще се доближим в известен смисъл до Кар-

мата, макар и все още да не сме обхванали цялото поня-

тие: нека да се замислим, че след многократна употреба 

лъкът бавно започва да се отпуска. Следователно имаме 

едно следствие, което засяга не околния свят, а самия лък. 

Постоянното обтягане на лъка има последици и за самия 

него. С други думи: това, което настъпва при обтягането 

на лъка, се отразява обратно и върху самия лък.  

Накратко: тук имаме следствие, което се връща обрат-

но и засяга обекта, произвел това следствие. Тази подроб-

ност вече наистина ни приближава до понятието за Кар-

мата. Не можем да разглеждаме понятието Карма, без да 

си представим едно следствие, което се връща обратно 

към обекта или съществото, произвело това следствие… 
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Изключено е да говорим за Карма и тогава, когато 

имаме пред себе си един човек, който предприема опре-

делено действие с конкретни намерения и после – в ня-

каква степен – те бъдат осъществени. Следователно меж-

ду причината и следствието трябва да има нещо, което се 

изплъзва от непосредствения контрол на причинителя… 

И така, можем ли да открием в индивидуалния човеш-

ки живот нещо, което да разгледаме в светлината на 

всичко, казано досега? – Да – когато например в живота 

ни се появи изживяване, за което си казваме: Това изжи-

вяване е в определена връзка с едно предишно изживя-

ване – с предишно събитие, в което сме участвали лично…  

Нека си послужим с един пример: 

Да предположим, че в своята 18-годишна възраст един 

младеж се отклонява от предварително избраната профе-

сия. Да предположим още, че дотогавашното му образо-

вание е протекло с оглед на бъдещата професия, но пора-

ди някакво нещастие с родителите той напуска универси-

тета и се залавя с търговия. Ако наблюдаваме подобни 

случаи с онази безпристрастност, с която например изс-

ледваме съприкосновението между две еластични топки 

в научната лаборатория, ще установим може би следното: 

първоначално опитностите, които предлага професията 

на търговеца, стимулират младия човек и той се увлича, 

започва да изпълнява своите задължения, учи се от тях, 

става все по-усърден и дисциплиниран.  

Но ето че няколко години по-късно настъпва нещо не-

очаквано: един вид досада, един вид недоволство. Ако 

смяната на професия стане в 18-годишна възраст, предпо-

лага се, че следващите години ще протекат сравнително 

спокойно. Обаче към 23-тата година може да настъпи ед-

на необяснима промяна в душевния живот.  

И ако проучваме нещата още по-внимателно, ще уста-

новим, че досадата, възникнала 5 години след смяната на 

професията, има своето обяснение в 13 или 14 година.  

Защото много често ние ще откриваме причините за 
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подобно явление примерно толкова години преди смяна-

та на професията, колкото години са изтекли след нея, ка-

къвто беше и посочения случай.  

И така, по време на своето гимназиално обучение – 5 

години преди принудителната смяна на професията – то-

зи младеж усеща в своя чувствен живот един вид вътреш-

но блаженство. Да предположим, че смяната на професи-

ята не би станала; тогава младежът би изживял своите 

опитности от 13 година в много по-късна възраст и те биха 

дали едни или други плодове.  

Но ето, че идва неочакваната професия, която първо-

начално не интересува младия човек. Новите усещания и 

чувства, свързани с нея, изтласкват предишните. Извес-

тно време това може да продължава така, обаче постепен-

но в изтласканите чувства се натрупва една особена сила; 

вътрешният душевен живот започва да показва признаци 

на силна напрегнатост. Същото става, когато упражнява-

ме натиск върху една еластична топка: ние можем да пра-

вим това само до определена граница; после съпротивле-

нието става непреодолимо и когато изведнъж я отпуснем, 

тя заема предишна та си форма с толкова голяма сила, с 

каквато сме я притискали в ръцете си. 

Да, чувства като тези, за които загатнахме при младия 

човек в неговата 13-та година и които се натрупват в ду-

шата му до момента, когато се налага да смени предвари-

телно избраната професия, могат да бъдат в известен сми-

съл изтласкани; обаче след определено време те се про-

буждат и техните въздействия са неоспорими. И понеже 

душата е лишена от това, което би изживяла, ако не беше 

настъпила тази смяна на професията, изтласканите чувс-

тва напират навън и се проявяват като недоволство, като 

пълна досада от цялото обкръжение… 

Друг пример: В своята 25-та година даден човек е спо-

летян от тежък удар на съдбата, причиняващ му голяма 

болка и страдание. Ако се задоволим с повърхностното 

наблюдение и констатацията: „Тежкият удар на съдбата 



 
132 

се стовари върху този човек и изпълни живота му с болка 

и страдание", ние никога няма да стигнем до познанието 

за кармичната връзка.  

Обаче ако проследим живота на този човек до негова-

та 50-та година, може би с учудване ще установим: „Този 

човек е станал извънредно подвижен и усърден!“ – и ако 

сега се обърнем към неговата младост, ще си припомним: 

„На 20 години той беше един безделник и изобщо не под-

хващаше нищо; а на 25 години беше ударен от съдбата.“ – 

Следователно тежкият удар на съдбата стана причина да 

го видим като усърден и деен човек в неговата 50-годиш-

на възраст… 

Ако попитаме: „Какви са причините за този удар на 

съдбата?“ – не можем да се задоволим с отговора, че те се 

свеждат до жестокостта на съдбата. Ако обаче погледнем 

на подобен удар не като следствие и не го поставяме в 

края на веригата от редица последователни събития, а го 

поставим в началото на идващите събития и погледнем 

на него като на причина, ще установим, че нашата първо-

начална и предимно емоционална оценка може да пре-

търпи съществени изменения.  

В първия случай, когато разглеждаме всичко като 

следствие от миналото, ще сме натъжени от това, че този 

човек е понесъл тежкия удар на съдбата. Но ако го разг-

леждаме като причина за бъдещи събития, може би ще се 

отнесем към тази драма с ведро настроение или дори с ра-

дост. Защото благодарение на тежкия удар – така можем 

да се изразим – засегнатият човек е станал една решител-

на и активна личност. 

Ето как в нашите усещания може да настъпи голяма 

промяна в зависимост от това дали разглеждаме даден 

житейски факт като следствие или като причина…  

Разбира се, ако правим нашите заключения в мо-

мента, когато се разиграва трагичното събитие, ние едва 

ли можем да доловим неговите най-важни последици. 

Ако се надяваме да разберем закона на Кармата с такива 
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наблюдения, може самата Карма да ни напомни: Може би 

сега събитието изглежда трагично, защото го възприема-

ме като следствие от миналото; но то може да се разг-

лежда и по такъв начин, сякаш е изходна точка за бъдещи 

събития. А това променя всичко и нещата грейват в съ-

вършено нова светлина!  

Самият закон на Кармата може да се превърне в източ-

ник на истинска утеха. И тази утеха не би съществувала, 

ако – по навик – бихме разглеждали трагичното събитие 

в края на досегашния биографичен път, а не в неговото 

бъдещо развитие… 

Всеки, който се научи истински да различава важните 

неща в човешкия живот – и вижда по-далеч от носа си – 

ще установи в него забележителни връзки и зависимости. 

За съжаление събитията от човешкия живот днес се прос-

ледяват за съвсем кратки периоди от време – не повече от 

няколко години – и малко хора търсят онези събития, ко-

ито стават десетилетия след тяхната истинска причина. 

Да, малцина са тези, които се стремят да обхванат зависи-

мостите между ранните и късни събития в човешкия жи-

вот, а тези зависимости са извънредно поучителни… 

След смъртта човек насочва вниманието си главно 

върху грешките и несправедливостите, извършени от 

него. Наред с това той вижда и всички последици от сво-

ите действия. Той вижда например как една негова пос-

тъпка издига човешката му „стойност“, а друга го унижава 

и компрометира. Ако сме причинили някому страдание, 

нашата „цена“ пада, ние сме станали по-несъвършени.  

И така, когато след смъртта се вглеждаме назад и отк-

риваме подобни случаи, ние се убеждаваме: „Да, тази моя 

постъпка ме направи по-слаб и по-несъвършен!“ – Обаче 

този факт има важна последица за човешкото съзнание 

след смъртта. В това „друго“ съзнание проблясва ясната 

воля: „Когато отново имам възможност, аз ще направя 

всичко, за да възвърна изгубеното“ – проблясва волята да 

изкупя всички страдания, които съм причинил през своя 
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земен живот. Следователно, през своя живот между смър-

тта и поредното ново раждане, човек взема решението: 

„Аз ще изкупя цялото зло, което съм причинил, за да пос-

тигна отново онази степен на съвършенство, която съм 

длъжен да имам като човешко същество и която беше на-

кърнена от моите злодеяния.“ 

После човекът отново слиза в своята нова инкарнация. 

Съзнанието му отново се променя; сега той не си спомня 

нищо за периода между смъртта и новото раждане; не си 

спомня нищо и за намерението да изкупи своите предиш-

ни злодеяния. Обаче това намерение е затаено дълбоко в 

него. Дори и да не предполага нищо за този вътрешен им-

пулс: „Ти трябва да извършиш това или онова, за да изку-

пиш своята грешка!“, силата, която е затаена в душата му, 

го тласка към определено действие, което ще доведе до 

изкупление.  

И сега ясно можем да си представим какво става, кога-

то например в своята 20-та година един човек понесе ня-

какъв твърде болезнен удар на съдбата. В своето обикно-

вено съзнание, каквото е то между раждането и смъртта, 

той ще бъде сломен от своята болка. Ако обаче си припом-

ни своето намерение от живота между смъртта и новото 

раждане, той би усетил и силата, която неотклонно го 

тласка към онази ситуация в живота, при която ще бъде 

сполетян от болката; защото дълбоко в себе си той е по-

чувствал: „Съвършенството, което ти проигра и което си 

длъжен да извоюваш отново, можеш да постигнеш един-

ствено с помощта на тази болка.“ 

Докато от една страна обикновеното съзнание е кате-

горично: „Болката е тук и тя ще те сломи!“, „другото“ съз-

нание, обгръщащо живота между смъртта и новото раж-

дане, би могло да види, че човекът сам търси болката; сам 

се стреми към нещастието.  

И когато разглеждаме човешкия живот по този начин, 

ние се издигаме до една по-висша гледна точка.  

Ние виждаме как част от тежките удари на съдбата се 
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стоварват върху човека не като последици от близки при-

чини, а от причини, които могат да бъдат доловени само 

чрез едно съзнание, което се простира отвъд раждането; 

целият ни сегашен живот е продължение на процеси и съ-

бития, станали преди нашето раждане… Дори когато чо-

век е привлечен към обстоятелства, свързани с изтърпя-

ване на болка и страдание, имащи за цел да го облагоро-

дят, решението идва от самия него; само че не от личното 

му съзнание, а от онова всеобхватно съзнание, включ-

ващо времето между смъртта и новото раждане.“ (86) 

 

„Ние винаги се убеждаваме, че нашата човешка съдба 

може да бъдат разбрана само с помощта на една „текуща 

сметка“, където от едната страна записваме всичките си 

разумни, смислени и мъдри постъпки, а от другата – всич-

ките си грозни, отблъскващи и престъпни действия.  

Ако везните се наклонят към една от страните, това оп-

ределя и съдбата ни в този момент от живота.“ (86) 

  

„Кармичният закон може би се схваща малко външно, 

като че ли се отнася само за вид награда и наказание, ко-

ито от едно въплътяване преминават в друго, така че ко-

гато на човек му се случи нещо лошо или добро в този жи-

вот, би трябвало непременно да си каже: „Това съм си го 

заслужил в предишен живот“. Или „ако направя това или 

онова, в следващия живот ще получа съответната награда 

или съответното наказание“. – Нещата не са толкова 

прости. Който иска да разбере закона за кармата, трябва 

да се задълбочи в човешката природа… 

Човекът се състои първоначално от физическо тяло, 

което можем да видим с очите и да докоснем с ръцете; ко-

ето физическата наука изследва и изучава, а анатомията 

разчленява; което познаваме в обикновения живот. Това 

физическо тяло се разглежда от много материалисти-

чески мислещи хора като единственото, което съществува 

изобщо от човешката същност.  
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Като втори член на тази същност ще разгледаме етер-

ното (жизненото) тяло. То се състои от друга субстанция, 

различна от тази на физическото тяло. Не е достатъчно да 

кажем, че материята, веществото, от което е съставено 

етерното тяло, е много по-разредено от веществото на фи-

зическото тяло. По-скоро имаме работа със съвсем друга 

материя. Тази етерна материя, която няма нищо общо с 

това, което физиката нарича етер, има нещо творческо, тя 

всъщност е изграждащият елемент.  

Най-добре ще си представите етерното тяло, което има 

приблизително същата форма като физическото, но е на-

пълно пропускливо, макар и не напълно прозрачно – 

дори не и за ясновидците. То е пропускливо – ако би било 

самостоятелно, бихме могли да минем през него, но съ-

щевременно е творящо, така че физическите човешки ор-

гани са изградени от него.  

Сърцето, белите дробове, черният дроб и т. н. са създа-

дени и извлечени от това етерно тяло… Това етерно тяло 

е носител на навиците на човека. Преди всичко то е носи-

тел на паметта и темперамента, изобщо на всички посто-

янни душевни качества в човека… 

Третата съставна част на човека е астралното тяло. То 

изпълва и обкръжава човешкото тяло като светлинна 

аура, в която се виждат нагони, силни желания и страсти.  

Четвъртата съставна част е това, което се проявява в 

собственото самосъзнание, в Аза. Другите членове на чо-

вешката същност са заложени още като зародиши и се на-

мират в този Аз…  

Знаете, че може много да се учи, но с това първоначал-

ният характер и темперамент на човека не се променя 

особено много. Има хора, които учат невероятно много в 

течение на живота си, изпълват душата си с всевъзможни 

знания и въпреки това трябва да си кажат: „Някога бях 

избухлив, днес съм също такъв.“ Или: „От край време си 

бях флегматик и съм си останал такъв.“ ; „Имах различни 

навици, които и днес са такива.“ – Но има и хора, които са 
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променили много от своя характер и душевни качества. 

Може би изобщо няма човек, който да не е променил 

нищо от своите заложби.  

Ако погледнете детството си, ще трябва да си кажете, 

че оттогава сте променили някои неща. Но същевременно 

ще установите, че наблюдението и ученето се отнасят към 

преобразуването на характера както малката стрелка на 

часовника към голямата. Преобразуването на характера и 

темперамента става по-бавно, също както се движи мал-

ката стрелка на часовника, а възприемането на знания и 

наблюдения в живота става по-бързо, подобно на движе-

нието на голямата стрелка.  

Това се дължи на факта, че всичко, което човек нау-

чава, може да се възприеме по-бързо в душата, понеже не-

гов носител е астралното тяло и то се отпечатва в него. Ко-

гато чуете нещо съвсем ново, се прониквате с чувство, ко-

ето на другия ден е забравено, или когато почувствате 

болка, която изчезва с времето от съзнанието ви – това са 

неща, които се виждат да просветват в астралното тяло, 

но отново изчезват от него. Всичко това има за носител 

астралното тяло. 

Следователно което в живота временно просветва в 

нас и отново изчезва, е свързано с астралното тяло. Но ко-

ето принадлежи към постоянния жизнен опит на човека, 

доколкото се проявява душевно, всичко навлизащо в на-

виците, така че човекът го запомня за дълго време или за 

през целия си живот, всичко, имащо общо с темпера-

мента, се намира в етерното тяло, което е по-гъсто от аст-

ралното тяло. 

Ако човекът успее да промени някой навик или черта 

на характера си, например да преодолее безгрижието си 

и да стане съпричастен човек, това ще се види в етерното 

тяло, а не само в астралното тяло. Ако човек учи много и 

възприема така, че това постепенно стане част от душев-

ността му, като не само знае, а в дълбок смисъл притежава 

наученото като своя душевна собственост, той променя 
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конфигурацията на етерното си тяло.  

Ако някой приеме определен морален принцип и ви-

наги си казва: „Принципът съществува, затова го след-

вам“, той променя нещо само в астралното тяло. Но ако 

принципът така навлезе в него, че той не може да живее 

по друг начин, тогава се отпечатва в етерното тяло. Пре-

минаването от астралното в етерното тяло става бавно и 

постепенно в хода на живота… Това, което бавно се извър-

шва в един земен живот, т.е. преходът на нещо, намиращо 

се само в астралното тяло, към етерното тяло, се извършва 

кармично от едно въплъщение в друго… 

Ако срещнете човек с добри черти на характера и тези 

свойства се проявяват постоянно в живота му, това по-

казва, че в предишния си живот е възприел или сам е съз-

давал съответните представи. Склонности и черти на ха-

рактера произлизат от представи, мисли и понятия, които 

сме си изградили в предишния живот. Ако вземете това 

под внимание, можете да предприемете нещо за следва-

щия си живот, така че да заложите определена организа-

ция на етерното си тяло за следващия живот… 

Особено важно е да обърнете внимание на едно поня-

тие, свързано с кармата – съвестта. Каквото се издига от 

съвестта на даден човек, също е нещо постигнато. Човекът 

има добра съвест, инстинкт за доброто, правилното и ис-

тинското само чрез това, че си е изработил тази съвест в 

миналия си живот, в житейските си преживявания, в 

принципите си. Можете да се грижите за утвърждаване и 

повишаване на съвестта, ако решите всеки ден по малко 

да задълбочавате моралните си възгледи.  

Моралните възгледи стават съвест в следващите жи-

воти. Така виждате, че това, което ни показва голямата 

стрелка на часовника на живота, в следващия живот се 

превръща в малката стрелка. Ако в единия живот се стре-

мим да задълбочим принципите и възгледите си, в след-

ващия те се затвърдяват. Каквото в един живот се прояви 

в етерното тяло, в следващия живот пренася плодовете си 
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във физическото тяло. Добри навици и склонности, добри 

черти на характера подготвят здраве, физическа сила, 

сръчност, следователно здраво физическо тяло за следва-

щия живот. Здраво физическо тяло през един живот по-

казва, че въпросният човек си е подготвил физическото 

тяло в предишен живот чрез изградените от него при-

вички и черти на характера. Особено силна зависимост 

има между добре изградената памет в един живот и фи-

зическото тяло в следващия живот. 

Нека вземем за пример човек, който веднага забравя, 

и друг, който има добра памет. Необходимо е човек по 

съзнателен начин да извиква в паметта си изживените 

неща и това да го упражнява постоянно. Накрая ще види, 

че не само получава добра памет за нещата, за които осо-

бено се е тренирал, но тази добра памет има и друга сила. 

Това се вижда при духовното развитие…  

Който съвестно упражнява паметта си, ще се роди с 

физическа сила, с тяло, което ще му служи в следващия 

живот да изпълни това, което душата иска. Тяло, което не 

може да изпълни това, което иска душата, идва от преди-

шен живот, в който човек не е положил грижа за изграж-

дането на здрава и добра памет и не се е постарал да про-

мени слабата си памет. 

Днес само споменаваме отделни явления, но можете 

да си представите колко обширна е областта, за която го-

ворим. Истинският окултист никога няма да се занимава 

със спекулации. Изнесеното от мен не са теории, а неща, 

които са били проверени при различни случаи…  

Изграденото в етерното тяло навлиза през следващия 

живот във физическото тяло, така че не само добри и мо-

рални черти на характера се проявяват като здраво физи-

ческо тяло, но и лоши навици и порочни склонности во-

дят до болен организъм в следващия живот. Не бива да се 

смята, че определена болест се дължи на определено ка-

чество, а че общо взето болестни предразположения се 

дължат на някои черти на характера и темперамента в 
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предишен живот. Човек, живял с порочни черти на харак-

тера, има организъм в този живот, който по-лесно се раз-

болява. А някой друг, който е имал благороден характер 

и порядъчен темперамент, се ражда с тяло, което може да 

бъде изложено на въздействието на всевъзможни епиде-

мии, без да се зарази… 

Някой развива в живота си силно егоистично чувство 

за притежание, истинска жажда за пари и богатство. При 

това не се касае за нормалния стремеж за богатство, който 

може да се дължи на алтруистично намерение да се по-

могне в света и да се развие безкористна дейност – това е 

нещо друго, – а става въпрос за егоистично чувство, което 

се дължи на определена конституция на етерното тяло и 

стремежът за забогатяване надхвърля необходимата сте-

пен. Такъв човек много често се ражда с физическо тяло, 

което има предразположение към инфекциозни болести. 

В многобройни случаи е окултно установено, че хора, ко-

ито в сегашния си живот лесно се заразяват при някои 

епидемии, болестно са се стремили да забогатеят в пре-

дишния си живот. 

Можем да го кажем и така: Две качества имат ясно ви-

димо влияние върху изграждането на кармата през след-

ващия живот. От една страна, можем да говорим за сил-

ното влияние, което упражнява присъщото на характера 

постоянно любвеобилно, доброжелателно отношение 

към другите хора. Има хора, които приемат добронаме-

рено всичко, отнасят се благосклонно към обкръжението 

си. При някои тази обич надминава чисто човешката 

обич. Те обичат природата и целия свят. Колкото повече 

това чувство на всеобхватност се засилва и става склон-

ност на душата, следователно се отпечата в етерното тяло, 

толкова повече човекът младее в следващия си живот, той 

се запазва дълго време млад.  

Следователно онзи, който бавно остарява и дълго изг-

лежда млад и подвижен, в предишни животи е изпитвал 

обич към обкръжението си. Човек остава толкова повече 
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физически млад в следващо въплъщение, колкото повече 

е изпитвал обич към обкръжението си. Който изпитва ан-

типатия към хората около себе си, бързо остарява. Тяло, 

което физически клони към преждевременно остаряване, 

показва живота на някой, който вечно е критикувал и не-

доволствал в предишен живот.  

Така се вижда, че човек може да въздейства върху жи-

вота си като съзнателно взима участие в изграждането на 

кармата си. Който в този живот проявява обич, може да е 

сигурен, че в следващия си живот ще има тяло, което не 

старее бързо. Всички хора, които днес критикуват още от 

ранна възраст, в следващия си живот ще са хора, почти 

родени с бръчки.  

Това е крайно изказване, но в него лежи голяма доза 

истина. Така кармичните закони ни показват взаимната 

връзка между здравето и духовния живот…  

Не може да се оспорва, че моралната, справедливата и 

съвестната душа е бъдещият строител на здравословния 

живот. Но не бива да се очаква това да стане от днес за 

утре, и да се вярва, че този, който има душевни недоста-

тъци, може да се излекува изведнъж. Следва също да се 

разбере, че човек трябва да стигне от егоизма до самопо-

жертвувателен начин на живот, който не очаква веднага 

да получи плодовете на делата си.  

Това, което стане навик, може да се отрази на физи-

ческото тяло още в този живот. Доказателство е окулт-

ното развитие, което по съзнателен начин може да има 

въздействие не само върху астралното тяло, но също и 

върху етерното тяло. Който премине през окултно разви-

тие, се научава да влияе не само на астралното си тяло, но 

също и върху етерното и физическото си тяло.  

Чрез преобразяването на обичайното поведение е въз-

можно от един сприхав да се получи мек човек, от някой 

избухлив – уравновесен, хармоничен човек. Окултистът 

трябва да промени навиците си в относително кратко 

време. Истинското развитие предполага това, което се 
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изучава, да не остане само теория, а да навлезе в етерното 

тяло. Тогава окултистът постига то да навлезе също и във 

физическото тяло. Той се научава да владее сърдечния 

ритъм, пулса и дишането. В окултното развитие се съкра-

щава това, което в обикновения живот се разпределя в 

много въплъщения. Кармата се съкращава. 

Ще ни станат по-разбираеми и прозрачни някои 

неща, когато опознаем по-вътрешните кармични взаи-

мовръзки – например разликата между красив и грозен 

човек. Какво имаме кармично при един красив човек? 

Тук става въпрос за нещо, което първоначално изг-

лежда невероятно, но е вярно. Красотата на физическото 

тяло се дължи не винаги, но много често на изтърпени 

страдания в предишен живот. Страдания в предишен жи-

вот – физически и душевни – в следващ живот се превръ-

щат в красота на физическото тяло.  

В тези случаи наистина е така, че трябва да употребим 

едно сравнение, което често съм споменавал. Чрез какво 

се появява перлата в перлената мида? Всъщност чрез бо-

лест, тя е резултат на болест. Приблизително така има 

един процес в кармичните взаимовръзки, който изразява 

връзката между болест, страдание и красотата. Тази кра-

сота е откупена с много страдания и болести. 

Също и мъдростта се откупва с болка. Не е безинте-

ресно, че чрез външно изследване днес многократно се 

потвърждава това, което окултистите казват от хилядоле-

тия: че мъдростта е свързана с болки и страдания, с пълен 

с лишения сериозен живот в предишното съществуване...  

Ако човек се намира в благоприятни жизнени условия 

и му е отредена щастлива съдба, това се дължи на извър-

шените от него правилни, умни и добри дела в някой пре-

дишен живот. Ако човек живее в лоша жизнена ситуация, 

много неща не му се отдават, намира се в неблагоприятни 

условия за живот – това се дължи също на лично извър-

шени дела в предишен живот… 

Който е доведен до определени личности, сам е създал 
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условията за това в предишен живот. Той е имал нещо 

общо с тези хора и сам ги е довел до себе си. Като пример, 

един случай от времето на тайното съдопроизводство. То 

е било свързано с екзекуция. Обвиняемият е бил предста-

вян пред маскиран съдия, който веднага е изпълнявал 

присъдата. Тук имаме случай, в който един човек е бил 

осъден и убит. Съдбата му е проследена и изследвана 

окултно до предишните му въплъщения.  

При това е установено, че осъденият от 5 съдии някога 

като вожд е заръчал да се убият тези пет човека. Някогаш-

ната постъпка отново поставя в живота му като с магне-

тична сила тези 5 човека и те си отмъщават… 

Трябва постоянно да се има предвид, че правилно 

схванатата идея за кармата не бива да се противопоставя 

на учението за спасението, както то се намира в христи-

янството… Твърди се, че кармата означава, че човекът 

трябва да понесе всички последствия от делата си. Ако е 

сгрешил нещо, може единствено сам да се освободи от 

греховете си. От тази гледна точка много теософи обясня-

ват, че това няма нищо общо с мислите за спасението чрез 

Исус Христос. Науката за духа не можела да приеме спа-

сение чрез друго същество, понеже човекът трябвало сам 

себе си да спаси. Християнските теолози оборват това 

като казват: „Ние вярваме в спасението чрез Христос 

Исус, вие вярвате в самоспасението. Това не може да се 

съгласува.“ 

Кармата е нещо като жизнен баланс, който може да се 

сравни с търговски баланс. От едната страна са разходите, 

от друга – приходите. Те се събират и се прави равносмет-

ката. Щеше да е странен търговецът, който би казал: „Не 

искам да търгувам, за да не се нарушава равносметката.“ 

– Както във всеки момент на търговския живот може да 

се извърши нова сделка, така във всеки момент може да 

се предизвика нова карма чрез някое ново действие. Ако 

някой мисли, че човек сам си е докарал страданието, че 
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си го е заслужил, затова не бива да му помага, би било глу-

пост. Това е същото, както ако някой каже на банкрутирал 

търговец: „Двадесет хиляди марки биха ти помогнали, но 

ако ти ги дам, ще се наруши твоята равносметка.“ – Урав-

няващата сума просто ще се впише в сметката. 

Така става също и в живота… Предположете, че сте бо-

гат, властен човек, който може да помогне не само на 

един, но и на двама. Тогава можете да се намесите в кар-

мата на двама души. Именно понеже кармата съществува, 

можете да се намесите в жизнената сметка на тези двама. 

Има хора, които могат да помогнат на трима, четирима, 

дори на стотина. Такива хора няма да кажат: „Не бива да 

помогна на другите, понеже се намесвам в кармата им.“ – 

Те наистина ще им помогнат.  

Едно могъщо в най-висш смисъл Същество, което е 

встъпило веднъж в света, може да дари такава помощ на 

онези хора, които се придържат към Него. Това е Исус 

Христос… Спасението чрез Него е напълно съвместимо 

със закона на кармата, също както помощта на богатия 

при банкрутиралия търговец…  

Да се живее с кармичния закон означава да се влее 

жизнена смелост и надежда в душата. Законът на кармата 

трябва да хвърли светлина преди всичко върху бъдещето 

ни. Трябва да мислим по-малко за миналото, отколкото 

за бъдещето. Многократно сме казвали, че човекът може 

да действа далеч в бъдещето чрез това, че подготвя в аст-

ралното си тяло бъдещата конфигурация на етерното 

тяло в смисъла на кармическия закон, и като по-ната-

тъшно следствие също и бъдещото изграждане на физи-

ческото си тяло. Ако прозрете това, ще разберете неверо-

ятната важност на тази взаимовръзка.“ (87) 

 

„Каквото е необходимо в най-висока степен при розен-

кройцерското обучение, обикновено не му се обръща дос-

татъчно внимание при всички други окултни обучения. 

Това е ясното логическо мислене или поне стремежът към 
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него. Най-напред е необходимо да се отстрани всяко 

объркано и пълно с предразсъдъци мислене. Човекът 

трябва да свикне да мисли за взаимовръзките в света, из-

хождайки от обширни, безкористни гледни точки. За-

това, ако някой иска като обикновен човек да тръгне по 

розенкройцерския път, най-доброто е изучаването на ос-

новните учения на духовната наука.  

Не е разумно възражение да се каже: „Какво ме ползва 

да изучавам сведенията за по-висшите светове, за човеш-

ките раси и култури, за карма и прераждане, щом сам не 

мога да виждам и възприемам.“ – Това не е разумно въз-

ражение, понеже именно заниманията с тези истини пре-

чиства мисленето и така го дисциплинира, че човекът уз-

рява за другите крачки, които водят към окултния път.  

В обикновения живот човекът мисли най-често съвсем 

разбъркано. Насоките и периодите на човешкото разви-

тие и на планетната еволюция, правилните възгледи, ко-

ито се разкриват пред знаещия, довеждат мисленето до 

подредени форми. Всичко това е част от розенкройцерс-

кото обучение. То се нарича учене. Оттам учителят препо-

ръчва на ученика да се занимае с елементарните уроци за 

прераждането и кармата, за трите свята, Акашовата хро-

ника, еволюцията на Земята и човешките раси. Даденото 

в елементарните уроци на духовната наука, както тя се 

разпространява днес, е най-добрата подготовка.“ (87) 

 

„Как се съвместява законът на кармата с външната 

наследственост?... Много говорят за високоморалния чо-

век – че той трябва да бъде произлязъл от такова семейс-

тво, че е унаследил това от предците си. Ако обаче ние 

разгледаме физическите процеси от окултна гледна 

точка, ще разберем, че това не е така… 

Ако ние вземем например фамилията Бах, ще видим, 

че за 250 години са се родили 25 музиканта, сред тях ве-

ликия Бах. Работата е там, че при добрия музикант трябва 

да има не само вътрешна способност към музиката, но и 
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физически добре оформено ухо, с определена форма. 

Профаните не могат да се ориентират от какво зависи 

всичко това – необходимо е да се вгледаме надълбоко, с 

помощта на окултните сили.  

Дори и разликите да са малки и незначителни, то все 

пак определената форма на вътрешните слухови органи е 

необходима, за да може човек да стане музикант, и тези 

форми се предават по наследство. Те приличат на фор-

мите на бащата, дядото и т.н… 

Да предположим, че горе, в астралния свят някоя ин-

дивидуалност е готова да се въплъти и търси за себе си 

физическо тяло. Преди няколко века или хилядолетия тя 

е придобила особени музикални способности. Ако тя не 

открие тяло с подходящи уши, няма да може да се зани-

мава с музика. За това тя се стреми към такова семейство, 

което да ѝ даде музикалното ухо. Без такова, нейните му-

зикални способности не биха се проявили, понеже и най-

големият виртуоз не би могъл нищо да изсвири, ако не му 

дадат инструмент. 

Математическият талант също изисква нещо напълно 

определено. За да бъде математик, е нужен не особен 

строеж на мозъка, както много предполагат. Мисленето, 

логиката при математиците са същите, както при другите. 

Всичко зависи от трите полуокръжни канала в ухото, раз-

положени един спрямо друг така, че приемат посоките на 

трите пространствени измерения. Особеното им развитие 

обуславя математическия талант. Това е физически ор-

ган, който би трябвало да се унаследява. Така ние виж-

даме че в семейство Бернули са се въплътили осем видни 

математика.  

Така и човек с висок морал, който иска да го реализира 

на Земята, се нуждае от такава двойка родители, която би 

му предала по наследство подходящо физическо тяло… 

Индивидуалността сама си избира родителите, макар 

да е ръководена от висши същества… Правилното разби-

ране само задълбочава чувството на майчината любов, 
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показвайки, че още преди прераждането, даже до зачати-

ето е съществувала любов, която е довела детето при май-

ката. Детето още преди раждането насочва своята любов 

към майката, затова майчината любов е взаимно чувс-

тво… 

За обяснение на действието на Кармата ще направим 

сравнение от ежедневния живот. В счетоводната книга на 

търговеца има графа за записване на приходи и разходи. 

Когато той сравнява едното с другото, то в равносметката 

се изразява състоянието на неговите дела. Състоянието на 

делата се подчинява на неумолимия закон на смятането 

на прихода и разхода. Но ако този търговец започва нови 

сделки, той ще може да впише нови суми, и той би бил 

идиот ако би решил повече да не води делата с веднъж 

вече направена равносметка. Ако сравним това със закона 

на кармата, то тук в дебит се записва всичко добро, умно, 

правилно, което е направил човек, а в кредит – това зло и 

безумно, което е извършил.  

Във всеки момент човек е свободен да внесе нови за-

писи в книгата на кармата. И затова не трябва в никакъв 

случай да се мисли, че в живота цари непроменящият се 

закон за кармата. И, мислейки за закона на кармата, 

трябва винаги да се помни не само за миналото, а и за бъ-

дещето… Ако желаем добре да уредим нашето бъдеще, на 

нас ни е необходимо да внесем в книгата на живота по 

възможност благоприятни за това позиции. 

Велика сила е знанието за това, че нито една наша пос-

тъпка не е напразно – че всичко има своето влияние върху 

бъдещето. Затова законът така действа и не ни потиска, а 

ни изпълва с прекрасна надежда. Това е най-хубавият дар 

от Духовната наука. Законът на кармата ни дарява радост, 

тъй като благодарение на него ние можем да погледнем 

бъдещето. Той ни дава задача да действаме в духа на този 

закон, в него няма нищо, което може да ни натъжи; нищо, 

което би могло да придаде на света песимистична ок-

раска. Той ни окрилява в работата ни над развитието на 
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Земята. Ето в какви чувства трябва да се излива знанието 

за закона на кармата. 

Когато човек страда, често казват: „Той е заслужил 

своите страдания и трябва да изтърпи своята карма. Ако 

аз започна да му помагам, ще навляза в чуждата карма.“ 

Това е глупост. Бедата, нуждата е обусловена от пре-

дишния живот на този човек, но ако аз му помогна, то мо-

ята помощ ще внесе нови записи в книгата на неговия жи-

вот. Аз по този начин ще спомогна за неговото придвиж-

ване напред. Нали е глупост да се казва на търговеца, 

който би могъл да се спаси от фалит, давайки му 1000 или 

10,000 марки: „Не, аз нищо няма да дам, това ще промени 

твоят баланс!“ – Това, което представлява причина за от-

каза, точно то трябва да бъде подбуда за нас да помогнем. 

Аз помагам на човека, защото зная: в кармичните взаи-

мовръзки нищо няма да остане забравено. Това трябва да 

бъде за нас стимул за практически действия. 

Има теософи, които казват, че принципът на изкупле-

нието (на Христос) противоречи на закона на кармата. Те 

не желаят да признаят помощта, която едно Същество 

оказва на много хора… 

Да вземем например един човек в беда. На вас ви е 

провървяло повече, вие можете да му помогнете. С тази 

помощ вие ще внесете нов запис в книгата на неговия жи-

вот. Човекът, притежаващ големи възможности, може да 

помогне на двама човека и да повлияе на тяхната карма. 

Някой, който е по-силен, е в състояние да помогне на 10 

или 100 човека, а най-силния може да помогне на безк-

райно много хора. Това съвсем не противоречи на прин-

ципа на кармичните връзки.“ (88) 

 

„Христос показва на света – и то в най-дълбок и всеоб-

хватен смисъл – закона на Кармата. Защото, ако някога 

идеята за Кармата бъде напълно разбрана, тя ще бъде раз-

брана тъкмо в този християнски смисъл. Тя означава не 

друго, а простата истина, че нито един човек не трябва да 
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се превръща в съдия за дълбоката същност на друг човек. 

Ако някой не е разбрал идеята за Кармата в този смисъл, 

той изобщо не е схванал тази идея в нейната дълбочина. 

Доколкото един човек осъжда друг, дотолкова той го пос-

тавя и под принудата на своя собствен Аз.  

Ако обаче някой наистина вярва в християнския сми-

съл на „Аз-съм“, той не съди никого. Тогава той казва: „Аз 

зная, че Кармата е великият изравнител. Каквото и да си 

направил, аз не те съдя!“ 

Да допуснем, че водят един грешник пред някого, 

който наистина разбира Христовото Слово. Как ще пос-

тъпи той? Да предположим, че всички, които искат да бъ-

дат християни, го обвиняват в тежък грях. Истинският 

християнин би казал: „Каквито и да са вашите обвинения, 

трябва да бъде зачетен неговият Аз и този Аз да бъде пре-

доставен на великия Закон на Кармата, който е закон на 

самия Христов Дух. Той трябва да бъде предоставен на са-

мия Христос. 

Кармата се осъществява в хода на Земното развитие и 

на него ние можем да предоставим какво наказание ще 

отреди Кармата за този човек. Може би тогава той би се 

обърнал към Земята и би казал на своите обвинители: 

„Грижете се за самите вас! Земята е тази, която ще при-

веде в изпълнение отреденото от нея наказание.“ – Сле-

дователно нека да запишем греха в Земята, където и без 

друго той е записан като Карма! 

„А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта от-

ново дойде в храма и целия народ се събра при Него, и 

Той седна и ги поучаваше. Но книжниците и фарисеите 

доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство, 

и като я поставиха в средата, казаха Му: „Учителю, тази 

жена беше уловена в самото прелюбодейство. А Мойсей 

ни заповяда в закона да убиваме такива с камъни; какво 

казваш Ти за нея?“  

И това казваха да Го изпитат, та да има в какво да Го 

обвинят. А Исус се наведе и пишеше с пръст на Земята. И 
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като продължаваха да Го питат, изправи се и рече им: 

„Който от Вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху 

нея.“ – И пак се наведе и пишеше на Земята. 

А те, като чуха това, тръгнаха си един след друг, водени 

от своята съвест, като почнаха от по-старите и следваха до 

последните; и Исус остана сам, и жената стояща посред. 

Когато се изправи и не видя никого, освен жената, 

рече ѝ: Жено, къде са твоите обвинители? Никой ли не те 

осъди?“ (Йоан 8:1-10) 

Той изговаря това, за да отклони всяко външно осъж-

дане и за да насочи към вътрешната Карма. 

„И тя отговори: „Никой, Господи“.“ (Йоан 8:11) – Тя е 

предоставена на нейната собствена Карма. Сега важното 

е не да се мисли за наказание, за което ще има грижа Кар-

мата, а за усъвършенстване: „А Исус рече: „И Аз не те 

осъждам; иди си и не греши повече“.“ (Йоан 8:11) 

Виждаме как идеята за Кармата е свързана с най-дъл-

боката идея за Христос и с Неговото значение за Земята… 

Днес хората далеч не са стигнали равнището, което ще 

им позволи да обхванат истинското християнство. Обаче, 

когато се научат да разбират какво се крие в писание като 

Йоановото Евангелие, те постепенно ще започнат да при-

емат вложените в него импулси. И в едно далечно бъдеще 

християнският идеал ще бъде постигнат.“ (89) 

 

„Когато Христос изцели сляпородения, той обяснява, 

че грехът в един минал живот се проявява в настоящия. 

Тук Христос застава пред човечеството като такъв, който 

учи за идеята на прераждането, на Кармата, веригата от 

действия, която се отразява от един живот в следващия. 

И той предава това учение практически, свързвайки го 

със самия живот. Той иска да покаже, че ще дойде време, 

когато хората ще знаят, че Кармата действа, и ще разбе-

рат, че когато човек върши зло, от това не следва непре-

менно едно външно наказание на Земята.  

Злото ще има по необходимост своите последствия, но 
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това ще бъде може би в следващото въплъщение; но при 

всички случаи грехът е записан в книгата на Акашовите 

записи, в духовния свят. Не е необходимо хората да осъж-

дат съгрешилия, те могат да се позоват на духовните за-

кони, на Кармата: „… И казаха на Исус: „Учителю, тази 

жена току що бе хваната в прелюбодействие. А в закона 

Мойсей заповядва такива жени да се убиват с камъни. Ти 

какво ще кажеш?“ – Те казваха това, за да го изкусят и 

после да могат да го обвинят. Но Исус, като се наведе, пи-

шеше с пръста си на земята." (Йоан 8:4-6) 

Но какво пише той така? Той записва греха в духовния 

свят. Там грехът ще получи своето необходимо възмез-

дие. След това той запита другите дали тяхната съвест е 

чиста, дали тя не ги упреква за някакъв извършен грях. 

Защото само в случай, че не чувстват да са съгрешили в 

нещо, те биха имали право да не се чувстват свързани 

през някаква нишка с греха на жената и да я съдят.  

Но такива, каквито са, те не могат да знаят дали те са-

мите в един минал живот не са посели семето на деяни-

ето, което сега осъждат, или дали в един друг живот не са 

извършили същия грях.  

Всичко е записано в Кармата. Исус начертава знаците 

на Земята, която той вече е проникнал със своята Свет-

лина – с други думи той поверява на Земята Кармата, ко-

ято това прелюбодействие ще породи. И с това иска да 

каже: „Вървете в пътя, който ви начертавам тук; бъдете 

такива, че да можете да кажете: „Ние не осъждаме; ние 

изоставяме греховете на закона на Кармическото възмез-

дие.“ – Ако хората следват това правило, те разбират за-

кона на Кармата; няма нужда да им се налага една догма 

– учението е доказано чрез своето действие. Това именно 

направи Христос (в описаната случка).“ (90) 

 

„Някой би могъл да постави въпроса: „Но защо, след 

като будисткото духовно направление е така вплетено в 

християнското учение, никъде в християнското учение не 



 
152 

се загатва за великия закон на Кармата, за онова кар-

мично изплащане, което настъпва в хода на последова-

телните инкарнации?“ – Но би било едно голямо недора-

зумение, ако смятаме, че това, което сме длъжни да проу-

меем чрез закона на Кармата, липсва в Евангелието на 

Лука. Напротив, то е там, в самото Евангелие.  

Само че трябва да сме наясно: Потребностите на чо-

вешките души са различни през отделните епохи и вели-

ките мисионери на мировата еволюция не винаги имат 

задачата да изразяват абсолютната истина под една или 

друга абстрактна форма. Защото в подобен случай, нами-

ращи се на различна степен от своето развитие, хората не 

биха я разбрали; ето защо великите мисионери трябва да 

се обръщат към хората така, че за всяка епоха да намират 

подходящата изразна форма… 

Както от посятото в почвата растително семе не се 

раждат веднага цветове, а според законите на растежа из-

никват лист след лист, така и духовното развитие, през 

което напредва човечеството, следва строго определени 

степени, така че истината се появява в точно определе-

ното време.  

Ако човек вече е проникнат от способностите, които 

може да получи с помощта на Антропософията, и се по-

топи днес в собствената си душа, ще намери учението за 

Кармата и прераждането като нещо естествено и необхо-

димо. Но забележете, че практически едва в наше време 

душите отново са достатъчно зрели, за да намерят в са-

мите себе си това, което наричаме учение за Кармата и 

прераждането… 

С оглед на общочовешката еволюция съвсем не би 

било добре, ако съдържанието на днешната Духовна на-

ука, за което копнеят толкова много човешки души… 

беше оповестено преди няколко века. Защото за тази цел 

беше необходимо човешките души да са развили такива 

способности, чрез които да приемат в себе си учението за 

Кармата и прераждането. Наложително беше тези души 
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да са минали и през по-ранни инкарнации, включително 

и през епохата след идването на Христос, изживявайки 

съответните опитности, преди да са узрели за учението, 

обясняващо законите на Кармата и прераждането.  

Ако учението за Кармата и прераждането беше оповес-

тено през първите векове на християнството по такъв на-

чин, както става днес, това би означавало да изискваме от 

човечеството същото, което бихме искали от растението, 

настоявайки от семето да поникнат направо цветовете, а 

после зелените листа. 

Така човечеството едва днес е узряло до онази степен, 

която му позволява да приеме учението за Кармата и ре-

инкарнацията. Ето защо никак не е чудно, че в това, което 

човечеството векове наред черпи от Евангелията, има 

неща, които фактически дават една напълно погрешна 

представа за християнството.  

Евангелието беше поднесено на хората така, че в из-

вестно отношение то е „преждевременно“ и едва днес чо-

вечеството е узряло до такава степен, че може да развие 

необходимите душевни способности, които ще му позво-

лят да разбере истинския смисъл на Новия Завет.  

Цялото възвестяване на Исус Христос трябваше да 

бъде съобразено с тогавашното душевно устройство на чо-

века, така че да не се говори с абстрактни понятия за пре-

раждането и Кармата, а в човешките души да се породят 

такива чувства, чрез които душите постепенно узряват и 

приемат учението за Кармата и прераждането. С други 

думи: През онези времена трябваше да бъде казано 

онова, което бавно и постепенно можеше да доведе до 

разбиране на учението за Кармата и прераждането, а не 

да се представя на света самото учение. 

Споменават ли за това Исус Христос и учениците му? 

За да си отговорим на този въпрос, нека разтворим Еван-

гелието на Лука и да вникнем правилно в неговите думи. 

И ако сме на прав път, ще прочетем, че великият закон на 

Кармата е оповестен пред човечеството още тогава:  
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„Блажени вие, които сте бедни, защото ваше е Царст-

вото Божие. 

Блажени вие, които гладувате, защото ще се наситите. 

Блажени вие, които плачете, защото ще се разсмеете. 

Блажени сте вие, когато ви намразят човеците и ко-

гато ви отлъчат от себе си и ви похулят и отхвърлят ва-

шите имена като нещо лошо поради Сина Човечески. 

Радвайте се този ден и ликувайте, защото ето, голяма 

е наградата ви в духовните светове.” (Лука 6:20-23) 

 

Ето, тук ние сме изправени пред учението за кармич-

ното разплащане, пред възмездието, и то без да навли-

заме по някакъв абстрактен начин в учението за Кармата 

и прераждането.  

Ясно виждаме стремежа към това – да се породи една 

душевна убеденост, основаваща се на чувствата; една убе-

деност, че този, който изпитва глад в една или друга об-

ласт, рано или късно ще намери възмездие. Тези чувства 

трябваше да бъдат влети в човешките души. И точно тези 

души, които живееха тогава, и в които това учение намери 

достъп тъкмо под тази форма, сега, след като се въплъ-

тиха отново, бяха вече достатъчно зрели, за да приемат в 

себе си мъдростта, бликаща от учението за Кармата и пре-

раждането… 

Исус Христос можа да вложи в човешките души само 

първоначалния зародиш, който постепенно ще израства 

и набира сили. Ето защо духовните предводители на чо-

вечеството се погрижиха за следното: винаги в необходи-

мия момент от планетарната еволюция на Земята да се 

появяват онези хора, които стават образец за следващите 

епохи. Този, който се яви на Земята като Христос, тряб-

ваше да се погрижи за следното: Непосредствено след не-

говото появяване хората да имат Евангелието така, както 

го разбират в момента, но по-късно да се родят индивиду-

алности, които да поемат грижата за душите според сте-

пента на тяхната зрялост.“ (91) 
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„Хилядократно по-добре е първо да се усвоят духов-

ните представи с мисълта, а след това – по-рано или по-

късно (според индивидуалната карма) – да станем спо-

собни сами да се издигаме в духовните светове, отколкото 

първо да се вижда без мисловно разбиране… 

В наше време има проницателни мислители, които 

могат по разумен начин да разбират духовнонаучния ми-

роглед. Защо именно на тях понякога им е толкова тежко 

да стигнат до ясновиждане? На тези, които не са толкова 

големи мислители, сравнително лесно им се удава да 

стигнат до визионерско ясновиждане и по отношение на 

мисленето те стават леко надменни, докато строго мис-

ловният тип хора доста трудно стигат до ясновиждане. 

Именно там, където действа определено прикрито висо-

комерие, се крие острият подводен камък.  

Едва ли ще се намери нещо толкова силно подхран-

ващо високомерието като непросветленото от мисълта яс-

новиждане, и това е особено опасно понеже такъв човек, 

като правило, съвсем не знае, че е високомерен, а даже се 

представя като доста смирен. Той съвсем не си дава 

сметка, че е чудовищно високомерие да се смята мислов-

ната работа на хората за нищожна, а да се придава основ-

ната ценност на определени озарения отгоре. В това е за-

маскирано чудовищно високомерие. 

Опитът учи, че на някои мислители е извънредно 

трудно да станат ясновиждащи – защо това е така? Това е 

свързано с един важен факт. Това, което се нарича чо-

вешка способност за различаване, разсъдъчната способ-

ност – именно това, което развива мислителят: логичес-

кото мислене – именно това предизвиква съвсем опреде-

лена промяна в строежа на мозъка. Острата мисъл про-

меня своя физически инструмент. Физическото изслед-

ване не знае много за това, но то е вярно; физическият 

мозък, използван от мислител, изглежда по-различно, 

отколкото принадлежащият на немислещ човек…  

Нашето етерно тяло, което за постигане на ясновидско 
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съзнание трябва да освободим от физическия си мозък, 

чрез мисловната дейност се приковава към физическия 

мозък. Мисловната работа силно свързва етерното тяло с 

мозъка. Ако вследствие на кармата си някой още няма 

сили отново в нужното време да го освободи, тогава може 

да стане така, че в това въплъщение той да не успее да пос-

тигне в областта на ясновиждането нищо особено.  

Да предположим, че по силата на кармата си, в своето 

предно въплъщение той е трябвало да бъде строго мисло-

вен тип. Тогава мисленето му сега няма толкова силно да 

свързва мозъка с етерното тяло и скоро той относително 

лесно ще освободи етерното тяло, и тогава, благодарение 

на това, че мисловните елементи са най-добрите семена 

за придвижване във висшите светове, ще може по фин на-

чин да изследва техните тайни. Той, разбира се, трябва 

първо да освободи етерното тяло от мозъка… 

Още един път ви обръщам внимание, че в миналите 

времена всички вие сте били ясновиждащи. Защо вече не 

владеете способността за ясновиждане? Защото по онова 

време не сте били свързани със земното битие, били сте 

потопени в духовния свят, не сте го снижавали до вашите 

способности, визионерското ясновиждане се е основавало 

на откъснатостта от всичко земно… 

Ако сте се научили правилно да мислите, за мисленето 

не се нуждаете непосредствено от вашия мозък. Това, ко-

ето представлява мисленето, работи над мозъка, но мис-

ловната дейност не се нуждае непосредствено от мозъка. 

Глупост е ако някой твърди, че мозъкът мисли… Мозъкът 

не е това, което мисли… Там, където мисълта става чиста, 

мозъкът не участва. Той участва само при образите – ако 

си представите начертан с тебешир кръг, това става само 

благодарение на мозъка… 

Който пренебрегва мисловния подход, развива спо-

собности, които не проникват наистина в духовния свят. 

Вследствие възниква несъответствие между това, което 

той постоянно развива в своето етерно тяло, и това, което 
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представлява като човек. Възниква пълно несъответствие 

на мозъка му с ясновидските му способности. Мозъкът е 

груб, тъй като стопанинът не се е старал да го облагоро-

дява с мислене. 

Формира се известно препятствие, вследствие на което 

той не може да се доближи с виденията си до духовната 

реалност. Той се откъсва от реалността, вместо да се приб-

лижава към нея. Тогава е изключена всяка възможност да 

се съди за духовния свят. Такъв човек, разбира се, може 

да вижда много неща, но той никога няма гаранция, че 

това съответства на действителността. За това може да 

съди само този, който може да различава простото виж-

дане от действителността. Само дарът на различаването 

може да позволи това. Ако го нямаш, никога не можеш да 

различиш простото виждане от действителността. Спо-

собността за различаване може да се изработи само с ра-

бота на физически план. Тези, които пренебрегват трудно 

завоюваната мисловна работа, винаги хвърчат, лишени 

от здрава почва. 

Това трябва да се осъзнае. Тогава няма да се появяват 

неща, които иначе толкова лесно се появяват и постоянно 

се появяват, когато хората, развивайки ясновидство, из-

дигат бент срещу истинския свят и след това живеят само 

в своите мечти. Това е равносилно на прекратяване на 

ориентацията във физическия свят, равносилно е на не-

пълно преживяване на сетивните възприятия. Може да се 

постигне разумност като се работи така, както тази разум-

ност може да се образува: чрез мислене на физически 

план. Пренебрегвайки усвояването на тази разумност, 

ние се реем в заблудите… 

При един сляпо вярващ човек може да стане така, че 

да се изгуби и повече да не може да прави разлика между 

истина и лъжа. Нищо не може толкова силно да подх-

ранва лъжовността като чистото ясновиждане, което не е 

обгърнато и контролирано от мисълта. От друга страна, 

такова ясновиждане подхранва и друго качество, а 
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именно – известна самонадеяност и високомерие, които 

може да доведат до мания за величие… Опасността е 

много голяма, защото мислят, че се държат за нещо по-

добро, че виждат неща, които друг не вижда… 

Това по определен начин не се забелязва, особено по-

ради факта, че хората с безусловна убеденост се кълнат 

във виденията си и не търпят никакви възражения, така 

че може да се види как хора вярват и на най-глупавото 

свидетелство само защото им е съобщено от астралния 

план. На тях съвсем нямаше да им хрумне да приемат на 

вяра такива неща, ако са им казани от човек на физически 

план, но с робска доверчивост вярват на това, което им се 

казва от астралния план. Който се отучи от това, няма да 

се подаде на всевъзможни измами… 

Развивайте разсъдъчната си сила и тогава в следва-

щото си въплъщение ще сте кандидати да си спомните 

себе си в сегашно. Погрижете се да успеете да  изследвате 

света чрез мисълта. Защото ако можете ясновидски да 

възприемете много неща, това с нищо няма да ви помогне 

за спомнянето на сегашното въплъщение. Но за това съ-

ществува Духовната наука – за да подготвя това, което 

трябва да настъпи като необходимост: да има достатъчно 

голям брой хора, които наистина да могат да погледнат 

назад към това въплъщение от собственото си знание… 

Тук седят много хора, чиято карма в този живот е та-

кава, че те не са стигнали до там – да виждат света ясно-

видски. Но всички, които усвояват даденото в мисловна 

форма в Духовната наука, ще получат в следващия си жи-

вот плодовете му, защото са усвоили основите.“ (92) 

 

„В духовния живот между смъртта и едно ново раж-

дане от всичко, преживяно в душата, мислите са тези, ко-

ито в най-малка степен можем да вземем със себе си. Така 

че това, което е плод на най-задълбочен ум, трябва да се 

изостави… Какво оставя човекът, когато прекрачва прага 

на смъртта? Най-напред физическото тяло. Но от всичко 
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онова, което е вътрешно, човек оставя почти всичко, ко-

ето е изградил в душата си под формата на абстрактни 

мисли. Тези две неща – физическото тяло и абстрактните 

(научните) мисли – могат да се отнесат в най-малка сте-

пен през портата на смъртта. Човек отнася лесно своите 

наклонности, влечения, желания, както са се изградили, 

особено своите навици. Той взема също волевите си им-

пулси, но най-малко своите мисли… 

Хора, които в предишния живот са били добри мате-

матици, навлизат в настоящата инкарнация напълно ли-

шени от математическа дарба. И ако искаме да разберем 

какви дарби най-вероятно сме имали в предишната си 

инкарнация – обръщам внимание на това, че сега се на-

мираме в сферата на вероятностите – … тогава ще напра-

вим добре, ако помислим какви способности в най-малка 

степен имаме в това си прераждане, какво най-малко ни 

се удава. Ако човек направи  това, ще открие в какво веро-

ятно е бил най-добре изявен, за какво е бил надарен. Каз-

вам „вероятно“, защото тези неща от една страна са верни, 

а от друга страна често се пресичат с други факти.  

Може да се случи например така, че някой да е имал 

голяма математическа дарба в предишната си инкарна-

ция, но да е умрял рано, така че талантът му да не е могъл 

да се развие и прояви напълно. Тогава в следващата си 

инкарнация този човек ще се роди отново с математи-

ческа дарба, която да бъде като едно продължение на тази 

от предишния живот. Рано починалият математик Абел 

със сигурност ще се роди в следващата инкарнация със 

силно изразена математическа дарба.  

И обратното: когато един математик почине стар, така 

че дарбата му е могла да се развие и изживее, същият ще 

се роди в следващата си инкарнация напълно неспособен 

по отношение на математиката. Познавам една такава 

личност, която имаше толкова малка математическа 

дарба, че като ученик мразеше числата, а по другите пред-

мети имаше добри оценки. Поради това че му поставяха 
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отлични оценки по другите предмети беше възможно той 

да премине в по-горните класове. Причината за това е, че 

в предишната си инкарнация този човек е бил един много 

добър математик. 

Когато навлизаме по-навътре в нещата, виждаме, че 

това, което човек прави в една инкарнация като профе-

сия, в следващата инкарнация навлиза във вътрешното 

изграждане на органите. Например един много добър ма-

тематик преработва всичко онова, което е възприел като 

числа и фигури, в една специална изработка на сетивните 

си органи, например на очите.  

Така хора, които виждат много добре, дължат стара-

телното изграждане на формите на очите си на това, че в 

предишните си инкарнации са мислили във форми и са 

взели това мислене във форми, докато са били в периода 

между смъртта и новото прераждане и са оформяли очите 

си. Така математическата дарба се е вляла в очите и по-

вече не се изживява като такава. 

Един друг познат на окултистите пример е за някоя 

индивидуалност, която в дадена инкарнация живее осо-

бено интензивно в архитектурните форми. Каквото тя е 

изживяла тогава, то се е изживявало като сили във вът-

решния душевен живот и се превръща в предпоставка за 

един добре развит слух.  

Така че тази индивидуалност в следващото си прераж-

дане става един много добър музикант. Тя не става велик 

архитект, защото тези форми, изживявани в архитекту-

рата, се превръщат в сили за изграждане на органи… 

Когато открием най-недоразвитата страна на нашата 

природа, тогава можем с по-голяма вероятност да се доб-

лижим до това, в което сме били най-изявени в предиш-

ната си инкарнация. Така виждаме възможността за из-

падане в заблуда относно тези неща.  

Както едно правилно обмисляне може да ни разкрие, 

че именно най-вътрешната същност е тази, която преми-

нава от една инкарнация в друга, така например може да 
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се разбере, че човек не учи по-лесно езиците, които е го-

ворил в предишни инкарнации. Защото иначе нашите 

гимназисти нямаше да се затрудняват в изучаването на 

гръцки и латински, макар мнозина от тях да са живели в 

предишните си инкарнации в области, в които те са били 

обикновени говорими езици… 

Така че не може да става въпрос за това тези неща да 

се явят в следващата инкарнация по същия начин, а те 

преминават като преобразени сили в следващата или в 

по-следващата инкарнация. Онези хора, които например 

в една инкарнация имат дарба за изучаване на езици, в 

следваща инкарнация няма да притежават тази дарба. За-

това пък ще имат дарбата за много по-безпристрастна 

оценка, отколкото другите хора… 

Ако човек проследява такива неща така, че от една 

страна да си каже: „Искам поне веднъж наистина много 

силно да пожелая и поискам онова, което е против волята 

ми и за което имам най-малко предразположение.“, то-

гава той може да узнае: Представите, които получавам, 

ще се оформят в картината на моята вероятна предишна 

инкарнация… 

Сега може да се зададе въпросът: „Защо точно сега ду-

ховната истина навлиза сред хората? Защо не им остави 

време, докато се развият и узреят за нея?“ – Причината за 

това е, че едва ли може да се мисли за по-голяма разлика 

между две следващи една след друга епохи от развитието 

на човечеството, отколкото за тази между епохата, в която 

живее съвременният човек, и онази, в която ще израснат 

сега живеещите хора, когато се преродят… 

Поради фактът, че хората днес са склонни в най-малка 

степен да вярват в прераждането и кармата, точно този 

факт по един забележителен начин се свързва с това, ко-

ето днес хората вършат и изучават... Това ще е причината 

в следващата инкарнация на съвременните хора да се 

случи точно обратното. Тези хора от настоящето – неза-

висимо от това дали се стремят към духовното или към 
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материалното – в следващото си прераждане ще имат 

силно предразположение да усетят предишната си инкар-

нация. Независимо от това какво вършат хората от насто-

ящето, поради самия факт, че са хора от нашето време, те 

ще се преродят със силна склонност и с горещ копнеж да 

научат и узнаят нещо за предишната си инкарнация.  

Ние се намираме точно в един такъв времеви обрат, 

който води хората от една инкарнация, в която те не искат 

да узнаят нищо за прераждането и кармата, към друга ин-

карнация, когато най-живото усещане в тях ще е след-

ното: „Целият живот, който водя, виси във въздуха, ако не 

узная нещо за предишната си инкарнация.“ 

И хората, които в най-голяма степен критикуват иде-

ята за прераждането и кармата, през следващата си ин-

карнация ще се превиват от болка, понеже няма да могат 

да си изяснят защо животът им е станал такъв…  

Онези хора, които днес отхвърлят Духовната наука, в 

следващата си инкарнация ще усещат смътна болка в уси-

лието си да разберат нещо за предишното си прераждане. 

Ала те няма да разберат нищо за това, което в най-голяма 

степен ги измъчва. Те ще бъдат безпомощни, лишени от 

вътрешна хармония… 

Хората, които днес са материалисти, в следващата си 

инкарнация ще започнат да разбират своите вътрешни 

пустота и болка, когато … започнат да мислят така: „Защо 

съм пожелал този живот?“ – тогава ще си кажат: „Да, 

може би съм живял в една инкарнация, когато съм си каз-

вал: „Какво, друго прераждане ли? Глупости! Как може 

да се вярва в такова нещо! Този живот е достатъчен 

сам за себе си. Никакви сили не се предават в някакъв 

друг живот.“ – Да, понеже съм смятал един следващ жи-

вот за безсмислица, затова сегашният ми е станал безс-

мислен. Тази мисъл съм я всадил в съзнанието си като 

сила, която прави живота ми празен и безцелен!“ 

… Така ще се изживее материализмът кармично. 

Смислена ще бъде следващата инкарнация при онези 



 
163 

хора, които са си изградили убеждението, че животът им 

такъв, какъвто е, не е достатъчен сам за себе си, а съдържа 

основанията за следващия. Безсмислен, празен и пуст ще 

бъде животът за онези, които са си направили живота без-

смислен чрез мисълта за безсмислието на прераждането. 

Така виждаме, че мислите ни не преминават в следва-

щия живот като такива, а се променят в сили. В духовния 

свят мислите – такива, каквито са между раждането и 

смъртта – нямат значение. Те имат значение само в една 

видоизменена форма. Например ако човек има някаква 

велика мисъл, тя ще се загуби, след като той премине през 

портата на смъртта. Но ентусиазмът, усещането и чувст-

вото оживяват под влиянието на мисълта и те преминават 

през портата на смъртта. От Духовната наука човек не 

взема мислите, а това, което е преживял чрез тези мисли 

до най-малките нюанси… 

Мисли, които отричат прераждането, се преобразяват 

в следващия живот във вътрешна празнота на живота, ко-

ято се усеща като болка и дисхармония. Можете да доби-

ете представа за това какво представлява една такава вът-

решна празнота с помощта на едно сравнение: Предста-

вете си, че нещо наистина ви харесва и го гледате винаги 

с удоволствие, когато отидете на някое определено място. 

Например сте свикнали да виждате едно определено 

цвете в една градина на определено място. И ако някоя 

безсъвестна ръка откъсне цветето, ще изпитате болка. Ко-

гато нямате нещо, което обичате, когато то ви липсва, то-

гава изпитвате болка… 

Защо човекът изпитва болка? Когато етерното тяло и 

астралното тяло на един орган се вместват на едно и също 

място във физическото тяло и когато този орган бъде раз-

рязан и е наранен, тогава те не могат да се наместят добре. 

Това е точно така, както когато розата в градината на оп-

ределеното място бъде отрязана от безразсъдната ръка. 

Когато един орган е наранен, етерното тяло и астралното 

тяло не откриват това, което търсят. И това се усеща като 
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телесна болка. Така и мислите, които човек има, оказват 

въздействие върху бъдещето. Той ще ги срещне в бъде-

щето. А те ще му липсват и той няма да открие нищо, ко-

гато ги потърси на едно определено място, ако не е изпра-

тил към следващата си инкарнация вяра и познавателни 

сили. И тази липса на нещо на определено място ще се 

усеща като болка и мъка.“ (4) 

 

„Така, както живеем в настоящето си въплъщение, за 

нас мъките и страданията са нещо фатално, което с удо-

волствие бихме отхвърлили. Но да се опитаме да не пра-

вим това. Нека допуснем, че поради известни причини е 

трябвало сами да си причиним тези мъки, страдания и 

пречки, защото по време на предишния си живот, вслед-

ствие на стореното от нас, сме станали по-несъвършени. 

В течение на последователните си прераждания ние ста-

ваме не само по-съвършени, но по определен начин също 

и по-несъвършени. Или нима не ставаме по-несъвър-

шени, отколкото сме били преди това, ако оскърбим ня-

кого, ако му причиним неприятности? Не само сме при-

чинили нещо на него, но сме отнели нещо и от себе си. 

Защото щяхме да бъдем по-стойностни като цялостна 

личност, ако не бяхме направили това.  

Виновни сме за много такива неща, които сме напра-

вили, и те са причина за нашето несъвършенство. Когато 

причиним някому нещо лошо, а искаме да си върнем 

стойността, която сме имали преди това, какво трябва да 

се случи? Ние трябва да направим една изравняваща пос-

тъпка – да намерим нещо, което, така да се каже, да ни 

принуди да преодолеем нещо… 

Чрез страданията можем да станем по-съвършени. В 

нормалния човешки живот не си мислим така – в него 

действаме отхвърлящо по отношение на страданията. 

Можем обаче да си кажем: „Всяка болка, всяко страдание, 

всяко препятствие в живота трябва да са знак за това, че в 

себе си имаме един човек по-разумен от нас самите.“ …  
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Всъщност в себе си имаме един по-мъдър човек, който 

дреме в дълбоките пластове на нашата душа. С обикнове-

ното си съзнание ние се отнасяме с отхвърляне към бол-

ките и страданието, но този по-мъдър човек ни води към 

тези мъки против нашето съзнание, защото чрез преодо-

ляването на тези мъки можем да се освободим от нещо. 

Той ни води към болката и страданието, заповядва ни да 

ги преживеем.  

Може би това отначало ще ви се стори тежка мисъл, но 

тя с нищо не ни задължава – можем да я изпробваме само 

еднократно. Можем да си кажем: „Вътре в нас се намира 

един по-мъдър човек, който ни води към мъките и стра-

данията – към нещо, което съзнателно искаме по възмож-

ност да избегнем.“ – Затова той е по-мъдрият от нас. По 

този начин стигаме до този смущаващ за някои вътрешен 

резултат, че по-мъдрият ни води винаги към това, което 

ни е несимпатично, за да можем да напредваме. 

Да направим обаче и нещо друго. Да вземем нашите 

радости, насърчения, удоволствия и да опитаме да си ка-

жем за тях: „Какво ли би било, ако си изградиш следната 

представа, независимо от това дали тя има нещо общо с 

истината: Ти изобщо не си заслужил твоите удоволст-

вия, твоите радости и насърчения, а те са дошли при 

теб по милостта на по-висшите духовни сили.“ – Не е 

необходимо това да се отнася до всичко, но нека предпо-

ложим пробно, че сме предизвикали всички болки и стра-

дания, като по-мъдрият в нас ни е водел към тях, защото 

признаваме, че имаме нужда от тях поради нашето несъ-

вършенство и че само с помощта на болки и страдания 

можем да се справим с това си несъвършенство. Също 

така нека пробно да допуснем и противоположното: 

„Приемаме радостите си така, сякаш са не наша заслуга, а 

са ни дадени от духовните сили.“ 

Да мислят по този начин може да се окаже горчив хап 

за някои по-суетни хора… Но с такива мисловни упраж-

нения ще станем съзнателни за вечната духовна същност. 
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Това е от изключително значение. 

Духовната наука може във всяко едно отношение да 

дава указания за това не само да знаем нещо за живота в 

един друг свят, а и ние самите в себе си да се почувстваме 

като принадлежащи към този друг свят.“ (4) 
 

„Еволюцията на човечеството действително е подчи-

нена на строго определени закони и възможността за из-

намиране на дадени помощни и лечебни средства изобщо 

не се предлага преди човечеството да е вътрешно подгот-

вено за тях. Защото тези помощни и лечебни средства 

съвсем не произлизат от будното и ясно съзнание, което 

човек има между раждането и смъртта; не, те идват нап-

раво от универсалния дух на човечеството. И за да се убе-

дите в това, достатъчно е да се замислите как тези или 

онези открития са направени eдва тогава, когато човечес-

твото е наистина узряло за тях. Дори един бегъл поглед 

върху историята на човечеството ще ви даде достатъчен 

повод за размисли. 

Замислете се само как нашите далечни предшествени-

ци – т.е. нашите собствени души – живееха на древния 

континент Атлантида в съвсем различни тела от тези на 

днешните хора, как после тази древна Атлантида потъна 

и нейните обитатели се сляха с останалите земни обита-

тели в точно определен период от време.  

Едва от скоро европейските народи можаха отново да 

завладеят териториите, които се обособиха от другата 

страна на континента Атлантида. Но тези процеси също 

се управляват от великите закони на Кармата. Дали ще 

бъде направено едно или друго откритие, с което да пов-

лияем на Кармата в едно или друго отношение, не зависи 

от волята и прищевките на хората, а настъпва тогава, ко-

гато трябва да настъпи. 

Независимо от това, отстранявайки някои болестот-

ворни причинители, които иначе щяха да бъдат потърсе-

ни с кармична цел от определени хора, все пак ние можем 
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в известен смисъл да влияем върху кармата на човека. 

Обаче „повлияването" означава не отхвърляне на кар-

мата, а пренасочването ѝ в друга посока. 

Нека отново да си представим следния случай: поради 

известни кармични причини група хора биха се почувст-

вали принудени да потърсят определени условия, за да 

постигнат чрез тях това, което изисква тяхната Карма; 

обаче – поради на хигиенни и други средства – тези усло-

вия вече не съществуват; излиза, че хората не могат да 

разчитат на тях. Но това далеч не ги освобождава от изис-

кванията на Кармата; те само ще са принудени да търсят 

други условия. Човекът не може да избяга от своята 

карма. Никакви лечебни и хигиенни средства не могат да 

смъкнат от него бремето, което той сам търси, за да поста-

ви на плещите си. 

Сега за Вас е напълно ясно: ако от една страна ние сме 

в състояние да елиминираме „вредните“ условия, където 

човек би постигнал кармичното изкупление, подобни ус-

ловия веднага ще възникнат, само че под друга форма. 

Елиминирайки определени условия, ние само създаваме 

необходимостта от възникване на същите условия под 

друга форма. Логично е да си представим, че много епи-

демии и общи болестотворни причинители се дължат 

просто на обстоятелството, че хората, които търсят тези 

епидемии и болести, всъщност искат да се освободят от 

това, което те кармично привличат към себе си, какъвто е 

случая с „органът на безлюбието“ при епидемиите от 

шарка. Ако наистина отстраним само външната симпто-

матология на тази болест, истинските причини за безлю-

бието остават непокътнати и човешките души би трябва-

ло да търсят кармичното разплащане по друг начин в се-

гашната или следващата инкарнация.  

Лесно е да проумеем какво настъпва в този случай: 

Днес се отстраняват голям брой външни причини и усло-

вия, които иначе биха били търсени от мнозина за разп-

лащане на кармични задължения, които човечеството е 
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натрупало върху себе си през миналите културни епохи. 

Но по този начин ние само отнемаме на човека възмож-

ността да изпита външните влияния. Така ние правим 

външния физически живот по-приятен и по-здрав.  

Постигаме следното: след като не открива съответната 

болест като помощно средство за разплащане на своите 

кармични задължения, човекът трябва да поеме по друг 

път. Следователно душите, които днес намират своето 

спасение от гледна точка на здравето, са принудени да 

търсят кармичното разплащане по друг начин. И след ка-

то този начин на живот им предлага по-големи физичес-

ки удобства и улеснения, душите се променят в противо-

положната посока – постепенно започват да усещат в себе 

си известна празнота и незадоволеност.  

Ако всичко би продължавало по същия начин, т.е. ако 

външният живот би ставал все по-приятен и по-здравос-

ловен – какъвто и трябва да бъде според чисто материа-

листическите представи – тогава тези души биха имали 

все по-слаби вътрешни основания да напредват в своето 

развитие. А успоредно с това възниква и неизбежното 

опустошаване на душите. 

Вгледаме ли се по-внимателно в живота, ще се убедим, 

че е точно така и едва ли в друга епоха е имало толкова 

много хора, които да живеят всред такива изтънчени вън-

шни удобства, но да се разхождат в същото време насам-

натам с опустошени и празни души. Ето защо тези хора 

бързат от една сензация към друга, а когато паричните им 

средства разрешават, тръгват от град на град, за да видят 

нещо ново; или пък ако останат в даден град, всяка вечер 

тичат от едно развлечение към друго. Но душата им оста-

ва празна и накрая самата тя вече не знае към какво да се 

стреми, за да осмисли своя живот. Защото животът всред 

външни физически удобства поражда навика да се замис-

ляме само върху физическата природа на нещата…  

Така душите стават все по-страдащи, докато външни-

ят живот става все по-приятен и по-здрав. 
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Но най-малко антропософът може да се оплаква от то-

ва състояние на нещата, защото тъкмо Антропософията 

ни дава пълното разбиране за тях, а наред с него – и пог-

лед върху възможностите за разплащане на кармичните 

задължения. Душите могат да останат празни само до оп-

ределена степен; после тяхната собствена еластичност ги 

запраща в другата посока – да търсят в света такова съ-

държание и такъв смисъл, които да са сродни с тях сами-

те, и разбират колко необходим им е антропософския въз-

глед за Космоса и човека. 

Вие виждате: материалистичните възгледи несъмнено 

улесняват външния живот, но създават трудности за вът-

решния живот, от които – чрез страданията на душата – 

бликва стремежът към ново, духовно светоусещане. Ду-

ховното светоусещане, каквото днес имаме в лицето на 

Духовната Наука, се явява награда за онези души, които 

не намират никакъв задоволителен отговор на своите 

въпроси от страна на външния сетивен свят. Душите про-

дължават да копнеят за ново съдържание, за нови истини, 

докато тяхната вродена еластичност не ги отведе до об-

ратната страна, където те отново ще приемат в себе си ду-

ховния живот. Изобщо има дълбока връзка между хигие-

ната и бъдещия подем на Духовната Наука… 

Нека насочим вниманието си към това как една жена 

живее в своята инкарнация. Вие няма да отречете, че по-

ради самия факт, че е жена, тя вече има изживявания, ко-

ито са съвсем различни от тези на мъжа, и че те зависят 

не само от нейното душевно състояние, а до голяма степен 

и от външните събития, в които тя се намесва само поради 

това, че е жена, и които, на свой ред, се отразяват върху 

нейната душевност. Ето защо жената е тласкана към оп-

ределени постъпки и действия, които изцяло произтичат 

от нейната женска същност…  

Колкото по-дълбоко проникваме в душевната сфера и 

във външните подробности на човека, толкова по-голяма 

се очертава разликата между мъжа и жената. Жената има 
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характерни особености, които я различават от мъжа: нап-

ример тя е много по-податлива на емоционални импулси, 

а като цяло нейните душевни опитности са много по-бо-

гати от тези на мъжа. Напротив, в живота на мъжа изпък-

ват две сили, които на свой ред имат огромно влияние 

върху душата: интелектуализмът и материализмът. На 

първо време нека да подчертаем тази основна противопо-

ложност: душевните и емоционални моменти преоблада-

ват при жената; интелектуализмът и материализмът пре-

обладават при мъжа. 

Ние добре знаем, че през периода между смъртта и но-

вото раждане нашите душевни изживявания подготвят 

необходимото физическо тяло за следващата инкарнация 

на душата. Всичко, което в живота между раждането и 

смъртта носи подчертано душевен, емоционален харак-

тер, се стреми да проникне по-дълбоко в организма, да го 

насити и импрегнира. Ето защо жената, чиито впечатле-

ния са преизпълнени с душевни и емоционални сили, 

пренася житейските опитности много по-дълбоко в своя 

психичен живот. Мъжът може да има по-богати опит-

ности, по-големи научни прозрения: но при него опит-

ностите – като цяло – изобщо не проникват толкова дъл-

боко в душевния живот, както при жената… 

По този начин изживяванията показват и една под-

чертана тенденция да оказват влияние върху физическа-

та структура на организма. Следователно специфично 

женските изживявания носят в себе си тенденцията, ко-

ято ще им позволи в следващата инкарнация активно да 

формират бъдещия човешки организъм. Обаче едно по-

дълбоко проникване в тялото и по-активно формиране на 

телесния организъм означава създаването на един мъжки 

организъм. Мъжкият организъм възниква благодарение 

на обстоятелството, че душевните сили се стремят да про-

никнат до краен предел в материята.  

С други думи, женските опитности в една инкарнация 

имат тази последица, че в следващата инкарнация водят 
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до възникването на един мъжки организъм. Пред вас е ед-

на кармична закономерност. Ето защо в окултизма се 

казва: „Мъжът е кармата на жената!“ – Всъщност мъжки-

ят организъм в една по-късна инкарнация е последица от 

съответните женски опитности в една от предишните ин-

карнации. С риск да си навлека неприятни чувства от 

страна на някои от присъстващите (съвременните мъже 

изпитват непонятен страх от това, че ще се инкарнират 

като жени), аз съм длъжен да говоря за тези неща съвсем 

обективно.  

A как стои въпросът с опитностите на мъжа? Нека про-

дължим предишните си размишления. При мъжкия орга-

низъм нашият „вътрешен човек" е много по-дълбоко 

вплетен в материята, много по-силно „вкопчен" в нея, от-

колкото при жената. Жената до голяма степен запазва 

част от духовния свят извън своето тяло; тази част остава 

– така да се каже – неинкарнирана; жената не потъва тол-

кова навътре в материята, тя запазва тялото си по-меко, 

по-гъвкаво. Характерен признак на женската природа е, 

че тя запазва за себе си свободна, неинкарнирана духовна 

сила, вмъква се много по-предпазливо в материята и най-

вече: запазва своя мозък мек. Ето защо няма нищо чудно, 

че жените проявяват едно трайно влечение към новото, 

особено ако то е в духовната област.  

Едно окултно движение, чиито източници са в духов-

ния свят, винаги намира повече привърженици сред же-

ните, отколкото сред мъжете: това не е случайност, а на-

пълно отговаря на по-дълбоките и закономерни връзки 

между нещата. Мъжете добре знаят колко трудно управ-

ляем инструмент е понякога мъжкият мозък. Поискаме 

ли да си послужим с него за по-свободни и гъвкави мис-

ловни конструкции, той веднага ни отговаря с ужасяващи 

пречки и най-вече с една скованост. Той не желае да ни се 

подчинява. И ние трябва да прибегнем до всички въз-

можни средства, за да го освободим от тази скованост. 

Тази опитност, впрочем, е специфично мъжка. 
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Следователно мъжката природа е много по-сгъстена, 

по-концентрирана; постепенно тя е станала все по-

твърда, по-сбита, по-материална. Но от друга страна само 

един „втвърден“ мозък е адекватния инструмент за инте-

лекта. За душевните сили „втвърдения“ мозък не предс-

тавлява особен интерес… В известен смисъл бихме могли 

да говорим дори за „замръзване на мозъка“ и той първо 

трябва да бъде „размразен“, за да стане годен за по-сво-

бодни размишления. Обаче по този начин мъжът е много 

по-малко предразположен да приема в себе си онези 

опитности, които са свързани с най-дълбоките пластове 

на душевния живот. А и дори да ги приема, те не го зася-

гат така дълбоко… 

Логичната последица от всичко това е, че при една та-

кава инкарнация, през която човек не прониква дълбоко 

в своя душевен свят, след смъртта той не пробужда в себе 

си и стремеж да се потопи особено дълбоко в онзи орга-

низъм, който той ще обитава през следващата си инкар-

нация. Необходимата за тази цел сила не е пренесена от 

предишната инкарнация и човекът не „потъва“ дълбоко в 

своето ново тяло. С една дума, налице са всички условия, 

за да може този човек да изгради в следващата си инкар-

нация не друго, а едно женско тяло. Ето защо в окултизма 

е вярно и другото твърдение: „Жената е кармата на 

мъжа!“ 

И така, виждаме как точно в тази област, която няма 

нищо общо с морала, човекът фактически подготвя своя 

телесен организъм за следващата си инкарнация. И поне-

же тези неща се отразяват не само върху нашите душевни 

изживявания, но и върху нашите действия, ние трябва да 

обобщим: Доколкото в една от инкарнациите си човекът 

има мъжки или женски опитности, това определя и него-

вото поведение в една или друга посока през следващата 

инкарнация, понеже женските опитности пораждат стре-

межа към изграждане на мъжки организъм и обратно: 

мъжките опитности пораждат стремежа към изграждане 



 
173 

на женски организъм.  

Само в редки случаи сме свидетели как инкарнацията 

в един и същ пол може да се повтори – това може да се 

получи най-много 7 пъти. По правило всеки мъжки орга-

низъм се стреми да се прероди като женски и обратно. 

Всякакви лични предпочитания тук отпадат: защото не-

щата опират не до желанията в сетивно-физическия свят, 

а до тенденциите, които човек разгръща в периода между 

смъртта и новото си раждане. Тук влизат в сила много по-

висши основания от глупавия ужас на един днешен мъж, 

че би могъл да се прероди като жена.“ (86) 

 

„Най-благоприятно влияние върху нашата воля уп-

ражнява един живот, който в цялото свое битие се на-

сочва към едно схващане на Кармата и се стреми да раз-

вие като главно качество спокойствие и примирение по 

отношение на нашата съдба… 

Това значи, че когато ни сполети някакво страдание, 

радост или най-тежкият удар на съдбата, ние трябва не 

само на теория, а практически да сме наясно, че в опреде-

лен по-висш смисъл самите ние сме дали повод за болез-

нения удар на съдбата. Това означава да развием едно та-

кова настроение на душата, че да приемаме с благодар-

ност една радост, но да бъдем наясно върху това, че осо-

бено по отношение на радостта не бива да прекаляваме, 

защото в известен смисъл е опасно да прекаляваме с ра-

достта. Ако искаме да се развием по-високо, ние можем да 

схващаме радостта по следния начин… В повечето случаи 

радостта в човешкия живот е нещо, което не сме заслу-

жили чрез минали деяния.  

Ако изследваме Кармата с окултни средства, ще отк-

рием, че в повечето случаи радостта, която изпитваме, не 

сме я заслужили и трябва да я разглеждаме така, че да я 

приемаме с благодарност като дар от Боговете – да си ка-

жем: „Това, което посрещаме като радост, трябва да ни на-

сърчи да работим така, че да приемем в себе си вливащите 
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се чрез радостта сили и да ги приложим по един ползот-

ворен начин.“ … И обратното – при болката нашите дея-

ния са били в повечето случаи такива, че ние сме я заслу-

жили – често ще намерим нейната причина в настоящия 

или в миналите ни животи… 

Да предположим, че някой ни набие с тояга… Никой 

не казва: „Аз самият съм този, който ме бие.“ – Само в 

редки случаи хората си дават сметка, че те сами се наказ-

ват. И все пак работата е там, че ние самите сме вдигнали 

тоягата срещу някой друг човек в миналите дни. Да, Вие 

самият сте този, който вдига тоягата… 

Когато изградим един такъв начин за разглеждане на 

нещата, тогава спокойствието, примирението с нашата 

съдба засилва във всички случаи нашата воля. Чрез спо-

койствието, което проявяваме, ние ставаме по-силни по 

отношение на живота, а не по-слаби. Напротив, чрез роп-

таене и неестествена борба срещу съдбата ние ставаме все 

по-слаби и по-слаби в нашата воля… 

За възпитанието трябва да сме си изяснили това, което 

отговаря на всяка човешка възраст за общата Карма на 

човечеството така, че да може да се направи това, което е 

правилно. Едно неправилно действие е нападение срещу 

съдбата и е свързано с едно силно отслабване на волята. 

Тук не е възможно да обясня как с едно отслабване на во-

лята е свързано всяко преждевременно събуждане на 

страстите и сетивните инстинкти.  

Всички преждевременно събудени инстинкти, жела-

ния и страсти стоят под този закон. Защото едно такова 

устройство, каквото имат органите на тялото, не позво-

лява безнаказано те да бъдат натоварвани преждевре-

менно – това е против съдбата… 

Понеже вече от дълго време хората нямат правилни 

принципи за възпитанието, всред днешното население 

съществуват много хора, които не са прекарали своята 

младост по правилен начин. Ако човечеството не се реши 

да подобри най-важното – възпитанието на младежта 
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според принципите на Духовната наука – ще се раждат 

поколения с все по-слаба воля. Това се отразява дълбоко 

в живота на човека.  

Запитайте много хора как са стигнали до тяхната про-

фесия. Бъдете уверени, че в повечето случаи ще получите 

отговора: „Не знаем, просто сме били вкарани в нашата 

професия.“ – Това чувство на човека, че той е бил вкаран 

в своята професия – че е бил заставен – е също един приз-

нак на волева слабост… 

Ще бъде все по-необходимо хората да имат едно ос-

новно разбиране на по-висшите закони, за да се освобо-

дят от състоянието на отчаяние, защото именно състояни-

ето на отчаяние е това, което можем да очакваме, ако не 

постъпваме според духовното познание. 

Чрез материалистичен светоглед само две поколения 

хора могат да се запазят със силна воля. Материализмът 

може да задоволи именно само две поколения: едното, 

което го е основало, и след това неговите последователи, 

които са го възприели. Тази е особеността на този мате-

риалистичен светоглед – че онзи, който работи в лабора-

торията или в работилницата и създава възгледа, изпитва 

голямо вътрешно задоволство.  

Обаче който само се присъединява към тези учения и 

приема наготово материализма, при него не може да бъде 

постигнато това вътрешно задоволство и тогава отчаяни-

ето ще се отрази обратно върху възпитанието на волята и 

ще предизвика волева слабост. Отслабване на волята – 

хора, лишени от енергия – ето какви ще бъдат последст-

вията от този светоглед. 

Втората от трите страни на душевния живот са душев-

ните вълнения, чувствата. Кое действа в благоприятен 

смисъл върху чувствата? – Когато полагаме колкото е въз-

можно повече усилия да поддържаме голямо внимание за 

това, което става в заобикалящия ни свят – не мислете, че 

това внимание е особено често развито у хората – това 

може да ни е от голяма полза.  
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Аз често посочвам един пример. В една страна проме-

нили веднъж разпореждането относно изпитите за учи-

тели и поради тази причина всички учители трябвало на-

ново да положат изпит. Изпитващият трябвало да из-

питва млади и възрастни учители. Той можел да изпита 

по-младите според това, което те са научили в семинара. 

Но как трябвало да изпита по-възрастните? Той решил да 

не ги пита за нищо друго, освен за това, което те са препо-

давали година след година в техния собствен клас и се ус-

тановило, че мнозина не са имали никаква представа за 

това, което те самите са преподавали! 

Това внимателно проследяване с жив интерес на 

всичко, което става в заобикалящия ни свят, е най-благот-

ворно за развитието на нашите чувства. Но както всичко 

в душата, чувствата са свързани с волевите импулси и ко-

гато влияем в неблагоприятен смисъл върху живота на 

нашите чувства, ние упражняваме по този заобиколен 

път влияние върху волевите импулси… 

Всичко това ние намираме в заобикалящия ни свят. 

Ние го намираме също и тогава, когато някой върши про-

тивоположното на това, което сме очаквали. Тук ние мо-

жем да си кажем: „Ето, той върши именно това!“ – Но мо-

жем също да се разгневим и да избухнем, а това е признак 

на волева слабост. Избухването, гневът е нещо, което 

връща назад в развитието чувствата и волята – то действа 

много по-дълбоко, както скоро ще видим. Но гневът е 

нещо, което по начало човек не държи здраво в ръцете си, 

не го владее. Той може да отвикне само постепенно от раз-

гневяването. Това може да стане само бавно и човек 

трябва да има търпение със себе си.  

Който мисли, че може да постигне това само с едно 

щракване на пръстите, за него трябва да повторя разказа 

за един учител, който си поставил задачата да прогони 

гнева от своите ученици. И когато веднъж след постоянни 

усилия в това направление му се случило един ученик да 

се разгневи пред него, той самият се разгневил така, че 



 
177 

захвърлил мастилницата по главата на детето. Този, на 

когото може да се случи подобно нещо, трябва дълго, 

дълго време да размишлява върху Кармата. 

Ние ще съзрем какво означава това само тогава, когато 

по този повод вникнем с поглед малко по-дълбоко в чо-

вешкия душевен живот. В душевния живот имаме двата 

полюса – живота на волята и живота на мислите и предс-

тавите. Чувствата стоят по средата между тези два по-

люса.  

Но ние знаем, че човешкият живот протича между 

съня и будността. И докато човекът е в будно състояние, 

тогава е особено деен животът на мислите и представите. 

Че волята всъщност не е будна, може да се убеди всеки, 

който обръща внимание на това как всъщност се ражда 

един волеви импулс. Първо човекът трябва да има мисъл, 

една представа – едва после волята изниква нагоре от 

глъбините на душата. Мисълта извиква волевите им-

пулси. Когато човекът е буден, той е буден не във волята, 

а е буден в мисълта. 

Обаче окултната наука ни учи: Когато спим, всичко е 

обратно. Тогава именно волята е будна и много дейна, а 

мисълта е бездейна. Първоначално човекът не може да 

знае това в нормалното си състояние, просто защото той 

знае чрез мислите, а тогава мислите спят. Ето защо той не 

забелязва как действа неговата воля… 

Тази будност на волята е свързана с цялото човешко 

същество по начин, съвършено различен от този на на-

шето мислене. Според това дали човек работи или не ра-

боти, дали е здрав или болен, дали развива спокойствие 

или е гневен, той постига една здрава или болна воля. И 

според това дали нашата воля е здрава или нездрава, тя 

работи по време на нощта върху нашето жизнено състоя-

ние чак вътре във физическото тяло.  

Има голяма разлика дали през деня човек развива 

спокойствие и примирение със своята съдба и чрез това 

подготвя своята воля така, че можем да кажем: тази воля 
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развива една приятна топлина, едно чувство на прият-

ност; или дали той изпада в гняв. Тази нездравина на во-

лята се влива в тялото по време на нощния сън и е при-

чина за много болести, чиято причина лекарите търсят и 

не я намират, защото действителните последствия, които 

се явяват като физически болести, настъпват едва след го-

дини или десетилетия. Само този, който обгръща с поглед 

големи периоди от време, може да види по посочения на-

чин връзката между душевните и телесните състояния. 

Следователно волята трябва да бъде обучена също в полза 

на телесното здраве. 

Също така ние можем да повлияем върху нашите чув-

ства чрез спокойствие и примирение с нашата Карма, за 

да действат те благотворно чак до равнището на нашата 

телесна организация. И обратното – ние вредим върху на-

шата телесна организация и с нищо не ѝ вредим толкова 

много, както с нашето безразличие, с липсата на интерес 

към това, което става около нас… 

Мнозина вярват, че за приемането на един материа-

листичен светоглед има обективни причини. Напротив, 

няма толкова много причини за едно материалистическо 

схващане на живота. Има само една причина и това е глу-

постта; никой човек не може да бъде материалист, без да 

бъде глупав. Причината е липсата на внимание спрямо 

заобикалящия го свят. И обратното – ако човек обръща 

внимание на заобикалящия го свят, тогава за него нався-

къде изпъква това, което може да се установи само с ду-

ховното познание. Обаче притъпеното внимание потиска 

чувствата и води до слабост на волята. 

От особено значение е по-нататък качеството, което 

наричаме твърдоглавие – то упорито се придържа към 

това или онова. Нездравите чувства също пораждат твър-

доглавие. Тези неща често пъти приличат на змията, ко-

ято сама захапва опашката си. Всичко казано по-горе 

може да породи също и твърдоглавието. Даже хора, които 

минават много невнимателно през живота, могат да са 
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твърдоглави. Хора, които имат съвсем слаба воля, ние ги 

виждаме да вършат именно онова, което не очакваме, и 

слабостта на волята става все по-голяма, когато не се ста-

раем да водим борба против твърдоглавието. Ние нами-

раме това твърдоглавие именно при лица със слаба воля.  

Обратното – когато полагаме усилия, за да не развием 

твърдоглавието, именно тогава ще забележим, че винаги 

сме подобрили чувствата и сме укрепили волята… Ние ще 

забележим плодовете, когато систематично работим про-

тив този недостатък; чрез борбата срещу твърдоглавието 

ние ставаме доволни от себе си. Именно културата на чув-

ствата е тази, която зависи от това, че ние водим борба 

срещу твърдоглавието и липсата на интерес… 

За здравите чувства имаме хубавата дума „разумност“. 

Разумност е това, че някому хрумва нещо смислено, целе-

съобразно. Децата трябва да играят така, че тяхната фан-

тазия да се раздвижва, да се събужда самодейността на 

тяхната душа, така че да размишляват върху тяхната игра. 

Те трябва да подреждат строителни материали не по мо-

дели, защото това поражда у тях само педантизъм, а не 

разумност. Смислено е, когато ги оставяме да изпълняват 

всякакви неща в пясъка, когато ги завеждаме в гората и 

ги оставяме да правят кошнички от леска, а после ги на-

сърчаваме да направят и други предмети. Неща, които 

възпитават определена изобретателност, развиват разум-

ността. Колкото и малко да се вярва, че чрез едно такова 

развитие на разумността се получава спокойствие и хар-

мония на душата, все пак това е така. 

По-нататък ще направим добре, когато отиваме на 

разходка с едно дете, да позволим на детето да прави как-

вото иска, ако разбира се това, което иска, не е противо-

речащо на възпитанието. И когато детето прави нещо, 

трябва да проявим към него радост, одобрение, интерес, 

да не се сърдим или да не бъдем лишени от интерес към 

онова, което детето създава от своята душа… 

Когато след това децата израснат, трябва да избягваме 
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да ги занимаваме със загадки или ребуси от вестниците, 

което ражда само педантизъм. Напротив, наблюдението 

на природата предлага противоположното на това, което 

днес вестниците ни предлагат за развитието на чувствата. 

От един спокоен в себе си чувствен живот, от един хармо-

ничен живот на чувствата зависи не само душевното, а 

също и телесното здраве, макар и понякога да има големи 

междинни периоди между причина и следствие. 

Сега стигаме до третата страна на душевния живот – 

мисленето. Ние го развиваме особено чрез това, че разви-

ваме качества, които привидно съвсем нямат връзка с 

мисленето, с представите.  

Чрез нищо ние не развиваме повече едно добро мис-

лене, както чрез вникване с погледа, с проумяване – не 

толкова чрез логическо упражняване, а когато наблюда-

ваме това или онова, когато използваме определени про-

цеси в природата, за да вникнем в скритите тайни. Ние 

правим нашето мислене остроумно чрез старание да раз-

гадаем нещата с мисленето, с изработването на представи 

към въпросите относно природата и човека, чрез старани-

ето да разберем сложни хора, чрез едно повишение на 

вниманието. Това старание с ума действа извънредно бла-

гоприятно в по-късния живот. 

Един подобен случай е следният: Едно малко момче 

показваше на своята майка чудни страни от дарбата си за 

наблюдение, която беше свързана с извънредно голяма 

проникновеност. То казваше: „Знаеш ли, когато вървя по 

улицата и виждам хора и животни, това е така, като че аз 

се вмъквам в хората и животните. Наскоро аз срещнах 

една бедна жена и влязох в нея. И това, което почувствах, 

беше страшно болезнено, страшно печално.“ – При това в 

дома си детето не беше виждало никаква мизерия, а жи-

вееше при съвсем добри условия. 

„След това – казваше детето – влязох в един кон, после 

в една свиня.“ – И то подробно описваше това, като по 

този начин, вниквайки в чувствата на другите, развиваше 
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в себе си едно особено силно състрадание, както и склон-

ност към действия, произтичащи от състраданието. 

Откъде идва това разширено разбиране за другите съ-

щества? Когато при този случай размислим върху това, 

ние стигаме до предишната инкаранация на това дете, ко-

гато то е развило гореописаната проникновеност към не-

щата, към тайните на нещата. 

Обаче за да получим ефектите от културата на проник-

новеността, ние нямаме нужда да чакаме нашето след-

ващо прераждане. Те се появяват дори в един единствен 

живот. Когато в най-ранна младост сме насочвани да раз-

вием всичко това, тогава в по-късния живот ще имаме 

едно ясно, проницателно мислене, докато иначе разви-

ваме едно разкъсано, нелогично мислене.  

Работата стои така, че само действително духовните 

принципи могат да ни отведат напред в живота. Действи-

телни духовни принципи на възпитанието съществуваха 

малко или почти не съществуваха през последните десе-

тилетия. И сега ние изпитваме последствията от това. На-

шето време се отличава с едно много неправилно мис-

лене. Човек може да изпита истинска мъка от страшно не-

логичния живот на света. Който е постигнал известно яс-

новидство, усеща това не само така, че да си казва: „Това 

е правилно, онова е неправилно“, а изпитва истинска 

болка, когато среща нелогично мислене, и едно приятно 

чувство при ясното, проницателно мислене… 

След като е стигнал до тук, човек може да вземе много 

по-правилни решения. Да, сега са възможни много по-

правилни съждения върху истината и неистината. Изг-

лежда невероятно, но е така. Когато пред един ясновидец 

се произнася нещо неправилно, тогава надигащата се в 

него болка му показва, че това е нелогично, неправилно. 

Нелогичното мислене е разпространено до висока степен, 

но никога нелогичното мислене не е било така разпрост-

ранено, както в настоящата епоха, въпреки мнението на 

хората, че имат логично мислене. Ето един пример, който 
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може да звучи малко пресилено, но е типичен за едно ли-

шено от мисъл и интерес изживяване. 

Веднъж аз пътувах от Росток до Берлин. В моето купе 

се качиха още двама души – един господин и една дама. 

Аз седях в един ъгъл и исках само да гледам навън. Скоро 

господинът постъпи по един странен начин – иначе той 

беше може би един много образован човек – той легна, 

след 5 минути отново скочи, после жалостно застена. Тъй 

като дамата явно сметна, че той страда, тя бе обхваната от 

съчувствие и скоро между двамата се завърза разговор. 

Тогава тя му разказа как е забелязала, че той е страдащ, 

но добре знае какво означава човек да е болен, защото и 

самата тя била болна. Каза му, че носи със себе си една 

кошница, в която има всичко необходимо за нейните бо-

лести.  

После тя каза: „Аз мога да лекувам всичко, защото 

имам средство за всичко. Но представете си какво нещас-

тие ми се случи! Аз идвам от вътрешността на Русия тук, 

на Балтийско море, за да се възстановя и за да направя 

нещо за моето страдание, и когато стигнах тук, забелязах, 

че съм забравила у дома едно важно за мен лекарство. 

Сега трябва веднага да се връщам, а ето че и тази моя на-

дежда се оказва напразна.“ – После господинът също раз-

каза за своите страдания и тя му даде за всяка една от не-

говите болести по едно лечебно средство, а той обеща да 

изпълни всичко и си го записа. Мисля, че това бяха около 

12 различни рецепти.  

Тя започна да изброява поотделно своите болести; от 

своя страна господинът започна да я уверява, че знае 

всичко, което може да излекува тези болести, че против 

това страдание може да ѝ се помогне в този санаториум, 

за онова – в един друг санаториум. От своя страна дамата 

си записа всички адреси и просто се страхуваше, че ще 

пристигне в Берлин в неделен ден и вероятно всички ап-

теки ще бъдат затворени.  

И тези двама събеседници нито за миг не забелязаха 
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странното противоречие, че всеки от тях знаеше всичко, 

но само за другия, а за себе си не знаеше никакво лечебно 

средство. Този случай беше една възможност за двама об-

разовани хора да се окъпят в морето на безсмислиците, 

което се разливаше от двамата… 

Едно такова разкъсано мислене води дотам – макар и 

едва след дълго време – че човек изпада в необходимостта 

да бъде намръщен, навъсен по отношение на всичко и 

често не знае къде да потърси причините за това. Недос-

татъчното развитие на разбирането, на проникновението 

прави човека намръщен и навъсен.  

Това, което е извънредно необходимо за мисленето, 

привидно не изглежда да има връзка с мисленето. Всяко 

твърдоглавие и егоизъм действат разрушително върху 

мисленето. Всички качества, които са свързани с твърдог-

лавието и егоизма – като честолюбие и тщестлавие – пра-

вят нашето мислене нездраво и се отразяват неблагопри-

ятно върху нашето настроение. Ето защо трябва да водим 

борба срещу твърдоглавието и егоизма…  

Себелюбието и егоизмът се самонаказват чрез това, че 

егоистичният човек става все по-недоволен и недоволен 

– все повече се оплаква, че неговата личност не е полу-

чила това, което ѝ се полага… 

Виждаме, че Духовната наука е нещо, което действа 

дълбоко в нашия живот, защото едно действително наб-

людение върху духовните принципи може да ни помогне 

да се самовъзпитаме, а това е от извънредно голямо зна-

чение за живота… 

По отношение на това, което Учителите съветват от-

носно издигането до Христос, който ще се яви в астрал-

ното поле още през настоящото столетие, едно по-голямо 

разбиране за този напредък на човечеството може да бъде 

постигнат само по следния начин: В бъдеще човекът 

трябва все повече сам да поражда своите импулси… 

Това може да бъде постигнато само чрез такова само-

обладание и самонаблюдение. Както по-рано при старото 
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ясновидство човек получаваше своите импулси отгоре, от 

Боговете, така в бъдеще, развивайки едно ново ясновидс-

тво, той трябва сам да определя своите пътища. Ето защо 

Духовната наука идва тъкмо в нашето време, за да може 

човечеството да се научи да развива по правилен начин 

качествата на душата. Благодарение на това човекът ще 

може да посрещне това, което бъдещето му носи. Само по 

този начин може да бъде разбрано това, което трябва да 

настъпи някога, а именно, че онези, които са умни и не-

морални, ще бъдат изхвърлени и обезвредени. 

Горепосочените качества са важни за всеки човек. Те 

са обаче такива, че са важни именно за онези, които се 

стремят по особен начин да постигнат бързо и рацио-

нално качествата, които ще бъдат все повече необходими 

за човечеството. Ето защо най-вече ръководителите на 

човечеството са тези, които се стремят да развият тези ка-

чества до особено голям размер, защото най-висшите сте-

пени могат да бъдат постигнати само чрез най-висшите 

качества… 

Да има човек знание за тези неща значи той да изг-

ради сигурност, спокойствие и мир в своята душа и да 

гледа с надежда към това, което предстои в следващите 

хилядолетия от развитието на човечеството… Ентусиаз-

мът, огънят, въодушевлението се превръщат в здраве и в 

щастие във външния живот. Онзи, който сериозно се за-

познава с тези неща и може да развие необходимата пре-

даност към тези неща, той ще се убеди какво щастие и вът-

решна хармония му донасят те. И ако някой в нашето об-

щество все още не е вътрешно убеден в това, той трябва да 

се отдаде на такова познание, че да си каже: „Ако аз още 

не съм почувствал това, вината е в самия мен. От мен за-

виси да се задълбоча в тайните, които човек може да чуе 

днес. От мен зависи да се чувствам като човек, като звено 

от една верига, която се разпростира от началото до края 

на развитието, в която са потопени като членове всички 

хора, индивидуалности, Бодисатви, Буди, Христос.“ (11) 
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„В свободното от тялото състояние между смъртта и 

едно ново раждане, с тези Същества – Ангели, Архангели 

и Архаи – ние влизаме в определени отношения. И според 

това как развиваме връзки и отношения към тези Същес-

тва на третата йерархия се изгражда нашата вътрешна 

карма, която зависи от това как нашето етерно тяло съче-

тава течностите в нашето тяло и ни прави да бъдем 

дребни или едри и т.н…  

Това, което преживяваме преди да слезем от духовния 

свят в нашето физическо тяло, и което е свързано с нашия 

по-фин състав, се изгражда в нашата съзнателна среща с 

тези същества на третата йерархия. И с упътването, което 

можем да получим от тях, според това как сме били под-

готвени в нашия минал земен живот, образуваме нашето 

етерно тяло от етерните далечини. Това става малко 

преди да слезем във физическото съществуване…  

За тази част на кармата можем да кажем, че се чувст-

ваме добре или зле в живота. Приятното и неприятното 

състояние в живота ни е свързано с това как ние вътрешно 

сме устроени въз основа на нашето етерно тяло… 

Сега стигаме до това, което по-нататък дълбоко обус-

лавя нашата съдба – нашите симпатии и антипатии. И 

тези симпатии и антипатии в крайна сметка ни донасят 

онова, което принадлежи на нашата съдба в много по-ви-

сока степен, отколкото само растежните сили.  

Симпатиите и антипатиите отнасят отделния човек в 

далечни места. Той живее тук или там, защото там са го 

довели неговите симпатии и в тези далечни места тогава 

се разгръщат детайлите на неговата съдба.  

Дълбоко свързани с цялата наша човешка съдба са 

тези симпатии и антипатии. Те живеят в света, в който 

живее втората ангелска йерархия: Власти, Сили, Господ-

ства… Това, което тези същества посаждат в нас, когато 

общуваме с тях между смъртта и едно ново раждане, жи-

вее в донесеното от нас от духовния във физическия свят 

като вродени симпатии и антипатии… 
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Лесно можем да си представим как в един минал зе-

мен живот ние сме били заедно с някой човек и в съвмес-

тния живот се е случило нещо. То бива продължено в жи-

вота между смъртта и едно ново раждане. Тогава под вли-

янието на силите на по-висшите йерархии в живите ми-

рови импулси се оформя онова, което от изживяванията 

на миналите земни животи трябва след това да премине в 

следващото земно съществуване, за да бъде живяно по-

нататък.   

За да развие импулсите, които осъществява в живота, 

човек използва симпатиите и антипатиите. А тези симпа-

тии и антипатии са образувани в живота между смъртта и 

едно ново раждане под влиянието на Власти, Сили, Гос-

подства. Тези симпатии ни карат по-късно да намираме в 

живота онези хора, с които трябва да живеем по-нататък 

според миналите земни съществувания… 

Нашият живот действително е ръководен от своята 

друга страна с много по-голяма мъдрост, отколкото ние го 

ръководим тук от тази страна. В живота ни често срещаме 

някой, който е извънредно важен за нас. Когато насочим 

поглед назад и помислим как сме живели дотогава, до-

като срещнем този човек, тогава целият живот ни се явява 

като път, за да намерим този човек. Това е като че сме на-

сочвали всяка наша стъпка така, че да се срещнем именно 

в необходимото време с този човек.  

Достатъчно е само да размислим върху това: Предста-

вете си какво означава в даден период от нашия живот да 

срещнем даден човек, оттам нататък съвместно с него да 

изживеем нещо общо, да работим и действаме съвместно. 

Помислете какво се представя при пълно съзнание като 

импулс, който ни е довел дотам. Може би, ако размислим 

върху това как става така, че сме намерили този човек, ще 

ни хрумне мисълта, че първо е трябвало да изживеем да-

дено събитие, което е свързано с много други хора, иначе 

не би се получила никаква възможност да намерим този 

човек в живота си. И за да настъпи това събитие, отново е 
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трябвало да бъде изживяно нещо друго. Ние навлизаме в 

сложни взаимовръзки, които е трябвало да настъпят, за 

да стигнем до дадено решаващо изживяване.  

А след това нека да размислим върху това: Ако на един 

човек би била поставена задачата напълно съзнателно да 

измисли как в неговата 50-та година да организира една 

решаваща среща с даден човек… ако си представим, че 

той би трябвало да реши тази задача като една изчисли-

телна задача – представете си какво изисква всичко това! 

Когато разглеждаме такива неща, ние установяваме 

колко сме глупави като съзнателни хора и колко безк-

райно умно и мъдро е това, което става с нас в света. Ко-

гато разглеждаме подобно нещо, нашето внимание бива 

насочено към извънредно заплетени и важни неща в на-

шата съдба – в действието на нашата карма… 

При това то протича с вътрешна необходимост, както 

природните факти. Не можем да кажем другояче, освен: 

Със същата необходимост, с която настъпва едно при-

родно събитие – земетресение, изригване на вулкан или 

каквото и да е друго малко или голямо природно събитие 

– със същата необходимост се срещат и двама души в зем-

ния живот според пътищата в живота, по които са тръг-

нали… 

В това царство действат съществата на първата ангел-

ска йерархия: Серафими, Херувими и Престоли. Защото, 

за да бъде ръководено това, което действа тук, за да бъде 

то ръководено така, че да бъде предвидена всяка стъпка 

на човека, всеки душевен импулс, за да се изградят съд-

бите на хората, за това се изисква огромна сила… 

А сега помислете: Вие живеете в един земен живот, 

правите това или онова от инстинкти, страсти, нагони 

или от разумни и глупави мисли; всичко това съществува 

действително като импулси. Помислете, че когато живе-

ете в един земен живот, това, което вършите от различни 

стремежи, ви води до ощастливяването или до уврежда-

нето на един друг човек. След това преминавате в живота 
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между смъртта и едно ново раждане. В този живот между 

смъртта и едно ново раждане имате силното съзнание: 

„Ако съм нанесъл вреда на един човек, аз съм станал по-

несъвършен, отколкото ако не бих му нанесъл тази вреда. 

Аз трябва да изправя тази вреда.“ – Във вас се ражда стре-

межът и подтикът да изправите тази вреда.  

Ако на един човек сте сторили нещо, което е в негова 

полза – което го поощрява към добро – тогава гледате на 

това така, че казвате: „Това трябва да даде основата за об-

щото добро на света. Трябва да доведа до по-нататъшно 

следствие в света на това добро.“ … За целта са необхо-

дими онези същества, които превръщат моралните дела в 

мирови дела. Това са съществата на първата йерархия: Се-

рафими, Херувими, Престоли. Те превръщат онова, което 

в един земен живот изхожда от нас, в наши изживявания 

в следващия земен живот. Те действат в това, което в чо-

вешкия живот е събитие, изживяване… 

Ако запитаме защо даден човек се разболява в своята 

25-та година от вариола, за да мине през може би най-го-

лямата опасност за живота си; ако запитаме как иначе в 

неговия живот може да се намеси някоя болест или някое 

друго събитие, как в живота му може да се намеси по-

мощта на някоя по-възрастна личност…, за да му се случи 

това или онова чрез външни събития, – навсякъде ние 

трябва да се върнем назад до това, което по троичен на-

чин съставя човешката съдба и което поставя човека във 

връзка с ангелските йерархии.“ (4) 

 

„Едно чисто логическо схващане за Кармата би забра-

нило да се помага на човек в беда. Но такъв фатализъм би 

бил погрешен. Помощта, която свободно оказваме да дру-

гия, отваря нова ера в неговата съдба. Съдбите ни са про-

тъкани от тези импулси, от тези актове на благоволение. 

Ако приемем идеята за индивидуалната помощ, не мо-

жем ли да си представим, че едно далеч по-могъщо Съ-

щество би могло да помогне не само на един човек, а на 
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всички хора – да даде нов импулс на цялото човечество? 

Такова в действителност бе делото на един Бог, Който бе 

направен човек не с цел да наруши законите на Кармата, 

а да ги изпълни. Карма и Христос – средството за спасе-

ние и Спасителят… Чрез Христовия Принцип Кармата 

достига своята цел – освобождението на съзнателните 

души и тяхното свързване с Бог. Карма е постепенно из-

купление, Христос е Изкупителят. 

Ако хората се потопят в тези идеи, те ще осъзнаят, че 

принадлежат един на друг; те ще разберат закона, разпоз-

наван във всички истински окултни Братства – а именно, 

че всеки страда и живее за другите.“ (26) 

 

„Протичането на преражданията, определящо се от 

индивидуалния характер и развитието на самия човек, се 

модифицира от духовни сили от висшите йерархии.  

Прераждането съвсем не е толкова просто събитие в 

развитието на човечеството, както това би могло да се 

предположи за известно теоретическо удобство… Разви-

тието на човечеството би протекло съвсем другояче, ако 

не участваше нищо друго, освен причинната връзка 

между предшестващото и последващото прераждане на 

човека. Обаче, повече или по-малко във всяка инкарна-

ция – и особено при водещите личности в историята – в 

човешкия живот постоянно се намесват твърде значи-

телни други сили и ползват човека като инструмент. От 

тук може да се заключи, че кармичния ход на живота се 

модифицира при протичането на инкарнацията.“ (93) 

 

„В нашите мъки и страдания трябва да виждаме нещо, 

което по-разумното същество в нас търси, за да преодолее 

определени несъвършенства. Именно чрез спокойното 

понасяне на страданията можем да вървим напред в на-

шия път. Не това би могло да бъде криво разбрано, а дру-

гото – че трябва да приемаме удоволствията и радостите 

като нещо, което получаваме без да сме го заслужили, без 



 
190 

да можем да го отнесем към нашата карма, а напротив – 

трябва да гледаме на него като на една милост – благодат, 

с която сме вплетени в царствата на Духа… 

Ние съвсем не трябва да разбираме това така, като че 

ли тези блага ни се дават с цел да бъдем поставени по-ви-

соко от другите. Те ни са дадени като един повод да се чув-

стваме в милостта на онези божествено-духовни Същес-

тва. Следователно само това – човек да се чувства в ми-

лостта – е нещо, което означава един напредък; другото 

би ни върнало назад в нашето развитие.  

Ти, човеко, не бива да вярваш, че можеш да стигнеш 

до чиста радост и удоволствие чрез особени предимства 

на твоята карма, а трябва да вярваш, че можеш да стиг-

неш до тях само благодарение на факта, че нямаш ни-

какви предимства – именно тогава ние следва да вършим 

дела на милосърдие…  

Напред ни води убеждението, че трябва да сме дос-

тойни за милостта! Следователно не е оправдано станови-

щето на някои хора, че онзи, който живее в радост и бо-

гатство, е заслужил това. Моля да имате предвид това, за 

да бъде избегнато едно погрешно разбиране.“ (11) 

 

„Основната част от мъките и страданията са търсени 

от несъвършенствата, които сме донесли със себе си от на-

шите минали инкарнации. И понеже тези несъвършенс-

тва са вътре в нас, нещо, което е по-разумно от самите нас, 

търси пътя към мъките и страданията. Защото това е едно 

златно правило на живота – че всички ние като хора 

имаме в нас един човек – по-мъдър от нас. Защото този, 

който в обикновения живот наричаме „аз“, е по-малко 

мъдър. Ако би зависело от него, той би избрал пътя на 

удоволствието и радостта пред този на страданието. „По-

разумният“ е онзи, който почива в глъбините на нашето 

подсъзнание, до което нашето обикновено съзнание няма 

достъп.  

Той ни закрива погледа към лекомислената радост и 
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запалва в нас една магическа сила, която тръгва по пътя 

на страданието без да знаем за това. Но какво значи това: 

„Без ние да знаем?“ – Това значи, че по-разумният добива 

по-голяма сила над по-малко разумният и постоянно 

действа в нас така, че насочва нашите несъвършенства 

към нашите страдания и ни причинява страдание, защото 

с всяко вътрешно и външно страдание ние премахваме 

едно несъвършенство и ставаме по-съвършени. 

Полезно е, когато с усилие на волята човек потърси в 

живота си определени специални моменти и … си каже: 

„Сега искам да се абстрахирам от всичко външно и искам 

да гледам на моите страдания така, че да почувствам как 

по-разумният в мене е бил привлечен с магическа сила 

към тях и аз самият съм си наложил определени страда-

ния, без които не бих победил определени несъвършенс-

тва.“ – Тогава ще ни завладее едно чувство на блажена 

мъдрост, което ни казва: „Дори и там, където светът е из-

пълнен със страдания, той прелива от мъдрост!“ 

Ето кое се превръща в едно постижение на Духовната 

наука за живота. После ние веднага можем да забравим 

това усещане. Обаче когато не го забравяме и постоянно 

го упражняваме, отново и отново, тогава ще видим, че сме 

положили в душата си нещо като един вид семе и че ня-

кои тъмни чувства и лоши настроения в нас се превръщат 

в радостни настроения – в сила, в чувство за сила. И то-

гава от такива специални моменти в живота ние излизаме 

като по-хармонични души и като по-силни хора. 

Сега обаче ние ще сме в състояние – ако вече сме ус-

пели да активизираме миговете на утеха, съпровождащи 

страданията – да прибавим и нещо друго, а именно: Да 

обърнем поглед към нашите радости в живота. Който по 

този начин застава с безпристрастно чувство пред съдбата 

си така, като че той сам е искал своите страдания, за него 

се получава нещо твърде особено, когато разглежда сво-

ите радости в живота… 

Колкото и да се пренасяме в настроението, че сами сме 
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искали нашите страдания, когато приложим това към 

удоволствието и радостта, ние не ще можем да сторим 

друго, освен да се засрамим. Ние ще изпитаме чувство на 

дълбок срам и не бихме могли да се освободим от него по 

друг начин, освен като си кажем: „Не, що се отнася до ве-

селието и радостта – аз действително не съм ги създал 

чрез моята карма!“ – И това е единствено възможното из-

бавление, защото иначе срамът може да нарасне до та-

кава степен, че да разруши нашата душа… 

Ние имаме удоволствието и радостта в живота като 

нещо, което ни е дадено от мъдрото ръководство на света, 

без да сме го заслужили, и трябва да го приемем като ми-

лост и винаги да помним, че то е предназначено да ни 

включи в целостта на Вселената. Удоволствието и ра-

достта трябва да действат върху нас в тържествените мо-

менти на живота, така че да ги чувстваме като един вид 

благодат от страна на висшите Същества, които искат да 

ни приемат към себе си… 

И тогава, по отношение на удоволствията и радостите, 

единственото оправдано настроение, което трябва да про-

явим, е чувството на благодарност. Никой не може да раз-

бере правилно удоволствията и радостите в живота, ако в 

часовете на уединение и себепознание приписва удоволс-

твията и радостите на своята карма. Ако ги приписва на 

своята карма, той се поддава на една грешка, която отс-

лабва духовното в нас, парализира го… 

Едно такова изказване може да изглежда твърде 

крайно, понеже някой би могъл да разсъждава така: „Ако 

страданието е желано и предизвикано от мен, тогава аз 

трябва да съм господар също и на моите удоволствия и ра-

дости!“ – Обаче дори един бегъл поглед в душевния жи-

вот на човека ни подсказва: Удоволствието и радостта съ-

държат в себе си нещо заличаващо. Ние едва ли бихме 

могли да открием другаде по-нагледно описание на този 

заличаващ елемент в удоволствието и радостта, откол-

кото във „Фауст“ – там парализиращото въздействие на 



 
193 

удоволствието е посочено с думите: „Така от страсти към 

наслади люшкам се аз. И после от наслади към страсти 

отново стремя се.“ – И който размисли поне малко върху 

влиянието на насладата, когато ни засяга лично, той ще 

види, че в удоволствието има нещо, което ни довежда до 

замайване в живота и заличава нашия Аз. 

Това не бива да звучи като проповед срещу удоволст-

вието и радостта, нито да се взема като подтик към себе-

бичуване и самоизтезание. Това не е така. Когато искаме 

да проумеем нещо, това не означава, че трябва да го от-

бягваме. Не да го „отбягваме“, а спокойно да го приемаме 

там, където се сблъскваме с него –  да се отнасяме към 

него като към една милост, като към една благодат, и кол-

кото по-съзнателно, толкова по-добре, защото по този на-

чин ние се потопяваме в божествения свят.  

Следователно казваме това не за да проповядваме от-

шелничеството, а за да събудим правилното настроение 

по отношение на удоволствието и радостта. 

Обаче който би казал: „Удоволствието и радостта имат 

в себе си нещо парализиращо и заличаващо, затова 

трябва да ги отбягваме“ – което е идеал на аскетизма – 

той би отхвърлил благодатта от Боговете. И всъщност са-

моизмъчванията на аскетите, монасите и монахините са 

непрестанни бунтове против Боговете.  

Правилно е да чувстваме страданията като нещо, про-

изтичащо от нашата карма, а удоволствието и радостта – 

като благодат от Боговете. Удоволствието и радостта да 

бъдат за нас като един знак колко близо ни е допуснал Бог 

до себе си, а мъките и страданията – като знак колко 

много сме се отдалечили от това, което трябва да постиг-

нем като разумни хора.  

Ето кое ни дава основното настроение по отношение 

на кармата и без това основно настроение ние не можем 

да напредваме истински в живота. Ние трябва да усетим: 

Зад това, което светът ни предлага като добро и красиво, 

зад този свят стоят Съществата, за които Библията казва: 
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„И те видяха, че светът беше красив и добър!“ – Обаче до-

колкото изпитваме болки и страдания, ние трябва да 

признаем всичко онова, което в хода на преражданията 

човекът е направил от онзи първоначално добър свят, 

който той следва да подобри още повече, възпитавайки 

себе си в едно смело понасяне на тези страдания. 

Описаното тук онагледява двата начина, по които при-

емаме нашата карма. Тя – в известен смисъл – е съставена 

от страдания и радости. Ние заставаме пред нашата карма 

с правилна нагласа само ако можем да застанем по един 

правилен начин пред нашите страдания и радости… 

Нашата карма ни показва не просто онова, което из-

пълва нашия живот със страдания и радости, а в живота 

срещаме например много хора, с които ни свързва само 

едно бегло запознанство, или хора, които в една или друга 

степен на родство или приятелство стоят близо до нас 

продължително време от нашия живот.  

Ние срещаме хора, които по един или друг начин ни 

причиняват страдания, сътрудничеството с тях поражда 

страдания и пречки или пък срещаме хора, които ни под-

помагат или ние ги подпомагаме. Накратко: възникват 

най-разнообразни отношения. Спрямо един такъв жи-

тейски факт ние трябва да си изработим нагласата: Да, 

ние самите сме го поискали с по-разумното същество в 

нас, поискали сме – примерно – един човек „случайно“ да 

ни срещне по нашия път, търсили сме именно този, който 

да ни причини това или онова. Ето как следва да прие-

маме нещата, ако искаме да е плодотворно… 

Именно защото сме имали нещо общо с този човек и 

сме натрупали едни или други задължения към него, сега 

по-разумното същество в нас урежда срещата ни. Една 

магическа сила ни тласка към съответния човек. 

Тук впрочем навлизаме в една област, която е извън-

редно разнообразна и сложна – по отношение на нея мо-

жем да дадем само общи насоки. Обаче тук ще дадем само 

такива подробности, които са действително установени 
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чрез ясновидското изследване… То установява един забе-

лежителен факт: Всички ние изживяваме някъде около 

половината на нашия живот до онова време, когато въз-

ходящата линия на живота преминава в низходяща – ко-

гато сме изразходвали цялата си младежка сила, преми-

наваме върховата точка и тръгваме надолу по низходя-

щата линия. Тази точка, която се пада някъде около 30-те 

години, не може да бъде дадена като общо правило, но все 

пак тя важи за всеки един от нас.  

Това е онзи период от нашия живот, през който ние 

живеем до най-голяма степен в условията на физическия 

свят. Тук човек може да се поддаде на една заблуда. Това, 

което е предхождало тази епоха, са били всъщност, започ-

вайки от детството, проявления на неща, които сме до-

несли със себе си в настоящата инкарнация, макар те да 

са ставали все по-слаби и по-слаби. Всичко това ние сме 

изнесли вън от себе си, изградили сме с него нашия жи-

вот, така че постоянно сме консумирали от сили, които 

сме донесли със себе си от духовния свят.  

Тези сили са вече изразходени, когато настъпва горес-

поменатия момент. И когато после отново разглеждаме 

низходящата линия на живота, нещата се представят 

така, че ние натрупваме и обработваме това, което сме на-

учили в училището на живота, за да го вземем със себе си 

в следващата инкарнация… В тази повратна точка на жи-

вота ние живеем най-много в света на физическото поле, 

вплетени сме най-много във всичко онова, което ни зани-

мава отвън… Обаче онова, което се поставя в отношение с 

външния свят, е умът и волевите импулси, които идват от 

ума. Това, което най-силно блика тогава от нас, е най-чуж-

дото – за него духовните светове се затварят. Следова-

телно ние сме най-отдалечени от духовния свят тъкмо в 

средата на нашия живот. 

Окултното изследване установява още един знамена-

телен факт. Когато проучим как в средата на своя живот 

човек среща други хора, как търси познанства в живота, 
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тогава установяваме – колкото и странно да звучи – че 

това са тъкмо онези, с които сме били заедно в предиш-

ната инкарнация, и то в най-ранното детство.  

Окултното изследване установява, че по принцип – но 

не винаги – в средата на нашия земен живот ние срещаме 

онези хора, които в нашия минал живот са били именно 

нашите родители. Много редки са случаите да се срещнем 

в най-ранното детство на нашия живот с онези хора, ко-

ито в миналия живот са били наши родители… 

И едва когато се опитаме да проверим едно такова 

правило в живота, когато устроим нашите мисли така, 

ние можем да допринесем извънредно много за живота. 

Когато, да речем, един човек влиза в някаква връзка с 

друг човек към своята 30-годишна възраст – влюбва се в 

него, завързва приятелство, влиза в борба с него или нещо 

друго – за нас много неща се осветяват, ако си предста-

вим, че някога сме били свързани с този човек така, както 

е свързано детето със своите родители.  

Установява се и един друг забележителен факт: Онези 

хора, с които сме се събрали в най-ранното детство – ро-

дители, братя и сестри, другари по игра – това са по пра-

вило такива личности, с които в наш минал живот сме 

развили такива отношения, че сме се запознали с тях към 

нашата 30-та година от тогавашната инкарнация.  

Установява се много често, че тези хора се явяват като 

родители или братя/сестри в нашето текущо прераж-

дане… Важно е да възпитаваме себе си в пълна безприст-

растност, когато става дума за тези трудни неща.“ (11) 

 

„Започвайки от нашето столетие, в следващите 3000 

години ще има все повече хора… пред които ще изникне 

нещо като един знаменателен сънищен образ. В този съ-

нищен образ те ще видят като на сън нещо, което изг-

лежда като че е тяхно собствено действие, обаче няма да 

могат да си спомнят да са извършвали някога това, което 

им се явява в този образ. Обаче тези, които няма да са се 
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подготвили за това, че нещо подобно ще дойде в развити-

ето на човечеството, ще считат всичко това само за няка-

къв плод на една фантазия или на една болна душа.  

Онези обаче, които са се подготвили добре чрез това 

трето откровение, което ще настъпи в нашето време чрез 

Духовната наука, ще знаят, че това са израстващи нови 

способности, които им позволяват да виждат в духовния 

свят. И те ще знаят, че образът, който се явява пред тях-

ната душа, е едно предизвестие на онова кармично дело, 

което трябва да настъпи някога в бъдеще – в този или в 

следващите земни животи – за да създаде изправянето на 

това, което сме извършили. Накратко: хората постепенно 

ще добият способността да виждат като в сънищен образ 

кармичното изправяне, което ще трябва да стане в бъ-

деще. Следователно ние виждаме как и в нашето време 

можем да кажем, както Йоан Кръстител казваше, кръща-

вайки хората в реката Йордан: Изменете вашето ду-

шевно настроение, защото идват нови времена, в ко-

ито се пробуждат нови способности… 

Днес някой, който е високомерен и надменен и е ста-

нал такъв чрез естественонаучния светоглед, дори казва: 

„Времената на вярата са отдавна минали – вярата при-

надлежи към детската степен на човечеството. Днес чове-

чеството е напреднало и стигнало до познанието, днес чо-

век трябва да знае всичко, а не само да вярва.“ …  

В човешката душа вярата представлява една съвкуп-

ност от сили, които принадлежат към жизнените сили на 

душата. Нещата не се свеждат до това дали ние искаме да 

вярваме или не, а до това, че ние разполагаме с онези 

жизнени сили на душата, които намират израз в думата 

„вяра“, и че душата се отдръпва, опустява и пресъхва, ако 

тя не може да вярва в нещо… Когато не разполагаме с тези 

сили на вярата, нещо в нас пресъхва, ние се втвърдяваме 

и повяхваме както листата през есента.  

Човечеството може да мине известно време и без вяра, 

обаче след известно време такова състояние не може вече 
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да продължава. И ако човечеството действително изгуби 

вярата, то би видяло в следващите десетилетия какво би 

означавало това за развитието му. Тогава чрез изгубените 

сили на вярата хората биха се движили насам-натам така, 

че никой няма да знае вече добре какво трябва да нап-

рави, за да се справи с живота – никой няма да може да 

съществува в света, защото ще има страх, загриженост и 

опасение пред това или онова. Накратко: онзи живот, 

който трябва да блика толкова свежо в нашата душа, 

може да бъде даден само чрез силите на вярата. 

Това е така, защото в скритите глъбини на нашето съ-

щество, първоначално невъзприемаемо за нашето вън-

шно съзнание, има нещо, в което е вложен нашият истин-

ски Аз... То е онова човешко тяло, в което живеят силите 

на вярата и което можем да наречем „душа на вярата“ или 

„тяло на вярата“. И това е същото онова човешко тяло, ко-

ето досега наричахме по-скоро абстрактно „астрално 

тяло“. Силите на вярата са най-важните сили за астрал-

ното тяло и както е правилно да употребяваме израза „ас-

трално тяло“, също така правилно е да употребяваме из-

раза „тяло на вярата“. 

Второто нещо, което трябва да се намира в скритите 

глъбини на човешкото същество като сили, е любовта. Тя 

е не само нещо, което свързва хората чрез съответни 

връзки, а нещо, от което се нуждае всеки отделен човек. 

Човек, който не може да развие никакви сили на любовта, 

опустява и пресъхва. – Нека си представим един човек, 

който действително е така изпълнен с егоизъм, че не 

може да обича. Всъщност, ако такива хора съществуваха 

– дори и само до определена степен – и бихме могли да ги 

наблюдаваме, те биха представлявали печална гледка: 

хора, неспособни да обичат, които прекарват живота си в 

една или друга инкарнация без да пораждат в себе си 

онази жива топлина, която възниква само тогава, когато 

ние обичаме някого или нещо в този свят.  

Една печална гледка са такива личности – печално е 
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да виждаме как те минават през света, обгърнати от пус-

тота и празнина; защото силата на любовта е такава жиз-

нена сила, която пробужда и съживява нещо, което е спо-

таено още по-дълбоко в нас. Любовта е една сила още по-

дълбока от вярата. 

И също както сме поставени в едно тяло на вярата, ко-

ето от други гледни точки наричаме също „астрално 

тяло“, така сме поставени и в едно тяло на любовта, което 

в Духовната наука сме се научили да наричаме от други 

гледни точки „етерно“ или „жизнено“ тяло…  

Ако човекът можеше да отстрани изцяло силата на 

любовта от своето същество (а това не може да стори дори 

най-егоистичният човек, защото, слава Богу, към това, ко-

ето човек може да се стреми егоистично, принадлежи 

също и това, че той може да обича нещо…), тогава обвив-

ките, поддържани от силите на любовта, след като в чо-

века не е останала дори следа от любовта, биха се свили и 

увехнали и тогава човекът би издъхнал поради липсата на 

любов. Увяхването на силите на любовта означава също и 

увяхване на силите на етерното тяло, понеже то е същев-

ременно и тяло на любовта. 

Така в центъра на човешкото същество, в централната 

същност на човека имаме Аза. Този Аз е обгърнат от една 

следваща обвивка, от тялото на вярата, а тялото на вярата 

е отново обгърнато от тялото на любовта. 

Когато отидем по-нататък, ние стигаме до още една 

категория сили, от които се нуждаем в живота. Ако ние не 

можем да имаме тези сили, ако не можем да разполагаме 

с тях, тогава това се отразява на нашето външно човешко 

същество по един забележителен начин. Това, от което се 

нуждаем в живота като сили в най-висшия смисъл на ду-

мата, като оживителни сили, това са силите на надеждата, 

на сигурността за бъдещето.  

Без надеждата човек не може да направи въобще нито 

крачка в своето съществуване, доколкото това съществу-

вание принадлежи на физическия свят… Ние не знаем 
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например дали на следващия ден ще бъдем живи, дали в 

утрешния ден също ще имаме утро, обяд и вечер, както и 

днес. Но когато днес, като дърводелци, сме направили 

една маса, тя ще съществува и на следващия ден; когато 

днес сме изработили един чифт ботуши, някой ще може 

да ги обуе на следващия ден; когато сме посели семената, 

ние знаем, че те ще израстат на следващата година.  

Фактически ние знаем това, от което се нуждаем за бъ-

дещето. Ако събитията на бъдещето не протичат рит-

мично и възникват неочаквано, животът във физическия 

свят би бил невъзможен. Ако някой би направил днес 

една маса, без да бъде сигурен, че през нощта тя няма да 

бъде разрушена, ако би посял семена, без да има предчув-

ствието, че от тях ще израсте на следващата година посев, 

той никога не би предприел тези действия. Ние се нуж-

даем от надеждата именно за физическия живот, защото 

надеждата поддържа целия физически живот. 

Нищо не може да възникне във външния физически 

свят без надеждата. Ето защо и силите на надеждата са 

свързани с последната обвивка на нашето човешко съ-

щество – с физическото тяло… Затова, ако човек не би мо-

гъл да се надява и би се отчаял от това, което трябва да 

предполага за бъдещето, това би се отразило на неговото 

физическо тяло. Нищо не подхранва така много грубите 

бръчки и умъртвяващите сили на нашето физическо тяло, 

както липсата на надежда… Надеждата изгражда физи-

ческото ни тяло, а не силите на привличане и отблъскване 

на материалните частици… 

Какво ни дава Духовната наука? Чрез това, че ни за-

познава с всеобхватните закони на Кармата и за Прераж-

дането, тя ни дава онова, което в духовно отношение ни 

прониква с надеждата, също както съзнанието, че утре 

Слънцето ще изгрее и че семената ще израстат като рас-

тения. Тя ни показва, че това, което виждаме като нещо 

умиращо във физическото поле – като нещо превръщащо 

се на прах, когато минем през Портата на смъртта – ще 
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бъде отново изградено за един нов живот от силите, които 

ни проникват като сили на надеждата, стига да разбираме 

Кармата. Духовната наука дарява човечеството с най-

мощните сили на надеждата. 

Ако тази Духовна наука като едно ново откровение би 

била отхвърлена от хората на настоящото време, хората 

естествено биха се явили на Земята и в своите следващи 

инкарнации. Защото животът не престава поради това, че 

хората не знаят нищо за законите на живота. Хората биха 

се въплъщавали и занапред, обаче в тези човешки пре-

раждания би настъпило нещо твърде странно: Посте-

пенно в своите тела човечеството би се превърнало в един 

деградирал, увяхващ род, който накрая би разполагал с 

толкова осакатени тела, че хората не биха могли да вър-

шат нищо.  

Накратко, ако съзнанието не подържа онази силна на-

дежда, която се влива в нас чрез сигурното познание, ко-

ето черпим от законите на Кармата и за Прераждането, 

тогава човечеството би било сполетяно от едно изчерп-

ване – едно пресъхване в бъдещите инкарнации. Човечес-

твото проявява вече тенденция да ражда умиращи, изсъх-

ващи тела, които в бъдеще биха станали все по-рахи-

тични, даже и по отношение на костната система.  

Новото откровение, което ще се прояви не само като 

теория, а като живителни сили – преди всичко като жи-

вителни сили на надеждата – ще внесе мозък в костите, 

жизнена сила в нервите. 

Вяра, Любов и Надежда са 3 степени … без които чове-

кът не може да съществува. И също както едно тъмно по-

мещение не може да бъде място за работа, ако не бъде ос-

ветлено, така и човешкото същество не може съществува 

в неговата четворна природа, ако неговите три обвивки не 

са проникнати, разпалени и възпламенени от вярата, лю-

бовта и надеждата – от основните сили на нашето аст-

рално, етерно и физическо тяло… Нима Евангелското от-

кровение не отправя към нас трите чудни думи, звучащи 
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през всички времена като израз на мъдростта: вяра, лю-

бов, надежда… 

Христос ще се яви на Земята в неговата служба на съ-

дия – за разлика от страдащия Христос на Голгота – ще 

бъде като триумфиращ Христос, като господаря на Кар-

мата, който беше предусетен от онези, които рисуваха 

Христос от Последния съд. Когато хората рисуват или 

описват това в образи, те представят нещо, което ще се 

случи в определен момент от времето. В действителност 

това е нещо, което започва от 20 век и ще продължи до 

края на Земята… И ние видяхме колко безкрайно важно е 

за нашето време, че това откровение се дава на човечест-

вото, така че даже неща като Вяра, Любов, Надежда могат 

да бъдат правилно разбрани чрез него.“ (11) 

 

„Векове наред външните екзотерични учения на хрис-

тиянството не съдържаха онова, което днес трябва да стои 

в самата изходна точка на нашето Духовно познание; уче-

нието за Прераждането и Кармата все още не беше истин-

ски застъпено дори в първите степени на розенкройцерс-

кото Посвещение от 13 век. Бъдещият розенкройцер мо-

жеше да стигне доста далеч в своята подготовка – до 4-та, 

5-та степен на розенкройцерството – можеше да е минал 

през това, което розенкройцерското Посвещение нарича 

изучаване и усвояване на имагинацията, на окултната 

писменост, на философския камък, дори да изживее част 

от т.нар. мистична смърт; можеше да се издигне и до още 

по-висши окултни познания, но той не изпитваше пот-

ребност и не притежаваше достатъчно сила, за да обхване 

озаряващото учение за Прераждането и Кармата.  

Обаче днес ние трябва да сме наясно: Поради напред-

ващото мислене на съвременното човечество, в това мис-

лене възникват такива мисловни форми, чрез които – ако 

логически следваме изводите, налагани от самата дейст-

вителност – ние безусловно ще стигнем до признаването 

на Прераждането и Кармата… 
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Съществува огромна разлика между начина, по който 

Западът стигна до идеята за прераждането по чисто мис-

ловен път, и онзи път, по който например тази идея беше 

обхваната от будизма. Интересно е да хвърлим поглед 

върху начина, по който Лесинг стигна до идеята за повта-

рящите се земни съществувания в своята книга „Възпита-

нието на човешкия род“. Разбира се, крайният резултат 

може да бъде не само сравнен, а просто приравнен с иде-

ята на будизма за преражданията; и все пак при Лесинг 

пътят е съвсем друг… 

В хода на общочовешкото развитие действително съ-

ществува, и то в най-строгия смисъл на тази дума, един 

истински напредък. Лесинг казва: „Този напредък е един 

вид възпитание на човечеството от страна на божестве-

ните сили.“ После допълва: „Божественият свят даде в ръ-

цете на човека първата начална книга: Старият Завет.  

По този начин беше утвърдена и една определена сте-

пен на човешкото развитие. И когато човешкият род осъ-

ществи известен напредък, дойде втората основна книга: 

Новият Завет.“ – И така, в наши дни Лесинг вижда нещо, 

което надхвърля Новия Завет: едно първично, спонтанно 

усещане на човешката душа за Истината, Доброто и Кра-

сотата. За Лесинг това е една трета степен от божестве-

ното възпитание на човешкия род. И тази мисъл за въз-

питанието на човешкия род чрез божествените сили е до-

развита от Лесинг по един величествен начин. 

И сега у Лесинг възниква следния въпрос: „Как всъщ-

ност можем да си обясним този напредък?“ 

Лесинг не може да си отговори по друг начин, освен да 

приеме, че всяка една душа взема участие във всяка кул-

турна епоха, понеже в противен случай просто няма ни-

какъв смисъл да се говори за какъвто и да е напредък на 

човечеството. Защото какъв смисъл би имало, ако една 

душа би живяла само през епохата на Стария Завет, а 

друга душа само през епохата на Новия Завет. Смисъл 

има само тогава, когато душите са преминали през 
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всички културни епохи и са взели участие във всички сте-

пени от възпитанието на човечеството. Или с други думи: 

Напредващото възпитание на човешкия род има смисъл 

само ако отделната душа се преражда. 

Ето по какъв начин в ума на Лесинг възниква идеята 

за прераждането, която изцяло е съобразена с човешкото 

същество. Защото – в един по-дълбок смисъл – за Лесинг 

тази идея означава и още нещо: Когато една душа е била 

инкарнирана през епохата на Стария Завет, тя е приела 

това, което е можела да приеме тогава; но когато се пре-

ражда в една по-късна епоха, тя пренася плодовете от пре-

дишния си живот в условията на следващия си живот, 

плодовете от втория си живот в следващия и т.н…  

И когато една душа постига нещо, тя не го постига 

само за себе си, а за цялото човечество. За Лесинг чове-

чеството се превръща в един величествен и жив органи-

зъм, а прераждането в нещо необходимо, защото без него 

човешкият род не би могъл да напредва в своето разви-

тие. Лесинг тръгва от историческото развитие, което е 

дело на цялото човечество, и накрая стига до идеята за 

прераждането. 

Но ако разглеждаме същата идея от гледна точка на 

будизма, нещата изглеждат съвсем различно. Тук човекът 

е предоставен на самия себе си, на своята собствена душа. 

Тук отделната душа си казва: „Аз съм поставена в света на 

Майя, моите страсти са ме довели в света на Майя, но в 

хода на последователните инкарнации аз като индивиду-

ална душа рано или късно ще се освободя от земните ин-

карнации!“ – Тук прераждането е дело на отделната ин-

дивидуалност и погледът е насочен единствено към нея, а 

не към човечеството. 

Ето я голямата разлика между двата пътя… Докато бу-

дистът се ограничава в проблематиката на отделната чо-

вешка душа, погледът на западния човек е насочен към 

нещо, засягащо цялото човечество – западният човек се 

чувства свързан с всички хора в един общ организъм. 
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Но кое доведе западния човек до тази необходимост да 

мисли не само за отделната човешка душа, а при решава-

нето на всички жизненоважни въпроси да не пропуска, че 

има работа с цялото човечество? Тази необходимост се 

роди у него поради обстоятелството, че той прие в душата 

си  думите на Исус Христос за побратимяването на всички 

хора по света – над всички националности, над всички ра-

сови различия; за превръщането на цялото човечество в 

един величествен общ организъм… 

Големият обрат, който претърпя развитието на човеш-

ката душа от 18 до 20 век, се състои в това, че можем да 

заявим: Който днес сериозно пристъпва към изучаване на 

еволюцията, той преди всичко трябва да усвои онези мис-

ловни форми, които в наши дни самопонятно водят до 

приемането на идеята за Прераждането и Кармата.  

През интервала между 13 и 18 век човешкото мислене 

все още не беше достатъчно напреднало, за да стигне до 

признаването на реинкарнацията. Обаче ние винаги 

трябва да изхождаме от конкретната историческа епоха, в 

чиито условия човешкото мислене се издига до най-вис-

шата си форма. Ето защо днес изходната точка следва да 

бъде търсена в мисленето, което по строго логически път 

пристъпва към идеята за реинкарнациите.“ (94) 

 

„След смъртта в определен момент човекът изживява 

срещата с едно точно определено Същество, което държи 

в ръцете си неговата кармическа равносметка. И всъщ-

ност за голям брой хора образът на Мойсей заставаше до 

човека като един вид „счетоводител“ на кармичните сили. 

Оттук и средновековната формула, която произлиза от 

розенкройцерството: В Часа на смъртта – това не е точно 

така казано, но в случая няма значение – Мойсей поставя 

пред човека списъка на греховете и в същото време му по-

сочва „строгия закон“, за да разбере къде точно е допус-

нал отклонение от закона. 

В хода на нашата епоха тази „служебна инстанция“ –
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това е факт от огромно значение – преминава в ръцете на 

Исус Христос и човекът все по-често ще се сблъсква с Исус 

Христос като свой кармичен съдия… 

Точно както в началото на нашето летоброене на фи-

зическия план се разигра Мистерията на Голгота, така и 

в нашата епоха – в непосредствено по-висшия свят – 

става прехвърлянето на кармичната „съдебна инстанция“ 

в ръцете на Исус Христос. Точно този факт започва да 

придобива все по-голямо значение за физическия свят – 

че човекът ще развие следното усещане: с всичко, което 

върши, той създава нещо, за което ще дължи отчет на 

Христос. И това чувство, което все по-често ще възниква 

по един напълно естествен начин в хода на общочовеш-

ката еволюция, ще метаморфозира в такава светлина, ко-

ято първоначално ще прониква в душата, а по-късно ще 

започне да струи от самия човек, за да озари образа на 

Христос всред етерния свят.  

И колкото повече ще нараства това чувство, което ще 

има много по-голямо значение от абстрактната „съвест“, 

толкова по-видим ще става етерният образ на Христос 

през следващите столетия…  

Тук ние се докосваме до едно съвършено ново събитие, 

което ще определя цялата по-нататъшна еволюция на чо-

вечеството с оглед на изключително важното обстоятелс-

тво, че Христовото Същество също се развива!“ (94) 

 

„Този, който се учи да вниква в кармата на човешкия 

живот, често намира за много несправедливо, че живот-

ното, което не се преражда, трябва да страда, да понася 

болки и дори – доколкото се отнася до висшите животни 

– да премине през смъртта с известно съзнание.  

И не би ли трябвало да има някакво кармично израв-

няване! Разбира се, че човек изживява кармично израв-

няване в Камалока за болките, които е причинил на жи-

вотните, но за това сега не искам да говоря – аз говоря за 

кармичното изравняване за животните… 
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Когато разглеждаме човешкото развитие, виждаме 

колко много болки човекът е причинил на животинското 

царство и колко много животни е убил… Окултното изс-

ледване ни показва как тук всяка болка или смърт, при-

чинена на едно изпитващо болка същество извън хората, 

е посев за бъдещето. Колкото и да са желани животните 

от прогресивното божествено развитие, те не са опреде-

лени да имат прераждания като хората.  

Но когато настъпи промяна в този изпълнен с мъдрост 

световен план – когато човек се намеси в еволюцията на 

животните и не я остави такава, каквато тя трябва да бъде 

без човека – какво става тогава?  

Окултното изследване ни учи, че всяка болка или 

смърт, която човекът причинява на животното, отново се 

възвръща и възкръсва, но не чрез прераждане…  

Животните, на които е причинявана болка, няма да се 

появят в същата форма, но това в тях, което чувства бол-

ката, то идва отново така, че болките на животните се из-

равняват и към всяка болка ще се прибави нейното про-

тивоположно чувство. Тези болки и страдания са семе-

ната, които човекът е посял; те покълват отново, като към 

всяка болка в бъдеще ще се прибави нейното противопо-

ложно чувство… 

През следващото прераждане на планетата Земя жи-

вотните няма да се появяват в сегашната си форма, но тех-

ните болки и страдания ще събудят силите за усещане на 

болките. Те ще се въплътяват в хората като паразитни жи-

вотни. От усещанията и чувствата на тези хора ще се по-

лучи изравняването на техните болки. Това е окултна ис-

тина, която може да бъде казана обективно и без разкра-

сяване, дори и да е неприятна за днешните хора. Някога 

човекът ще страда и животното ще изпитва изравнява-

нето на своите болки с едно определено приятно усещане.  

Това вече става бавно и постепенно в хода на съвременния 

земен живот, колкото и необикновено да изглежда. Защо 

хората всъщност са измъчвани от същества – бацили и 
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други подобни, които не са нито животни, нито растения, 

а стоят между тях – които, когато човек страда, изпитват 

приятно чувство? Тази съдба хората са си създали поради 

това, че в предишни инкарнации са причинили страда-

ния и смърт на животните. Понеже съществото, дори и да 

не се появи под същата форма, усеща това и чувства из-

равняване на болките в страданията, които човекът 

трябва да изпита… 

В нашата пета културна епоха хората ще прибавят ве-

ликите учения за кармата – те ще се учат … да вникват в 

представата: „Аз съм поставен на Земята чрез раждането; 

моята съдба е тук на Земята, аз изживявам радост и стра-

дане, аз трябва да разбера, че това, което изживявам като 

радост и страдание, не ме сполетява напразно. То е моя 

карма и идва към мен, понеже е моят голям възпитател. 

Аз поглеждам към това, което е било преди моето раж-

дане, което ме е поставило в тази инкарнация, понеже 

тази моя съдба е необходима за моето по-нататъшно раз-

витие…“ – Колкото повече се приближаваме към бъде-

щето, толкова повече хората ще разбират, че са били съе-

динени с Христос още преди раждането, че в инкарнаци-

ите си те са получили от него милостта да имат възмож-

ност да приключат със своята стара карма… 

На хората от нашата епоха ще става ясно, че Христос 

ще се разкрива все повече свръхсетивно и все повече ще 

управлява кармичните нишки в делата на Земята…  

Като към един съдия, като към господар на кармата ще 

поглеждат хората към Христос през следващите си инкар-

нации. Така те ще приемат съдбата си и ще са приканени 

все повече да задълбочават душите си, докато могат да си 

кажат: „Тази съдба не ми се налага от някаква неличнос-

тна сила, тази съдба ми се дава чрез това, с което аз се чув-

ствам сроден в моята най-дълбока същност. В самата 

карма аз виждам какво е сродно с моята същност. Моята 

карма ми е скъпа, понеже ме прави все по-добър.“ – Така 

хората се научават да обичат кармата и тогава това става 
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импулс за познаването на Христос. Хората се научават да 

обичат своята карма едва чрез Мистерията на Голгота.  

И това ще се засилва все повече и хората ще разберат, 

че само под влиянието на Луцифер Земята никога не би 

могла да достигне целта си, а човешкото развитие все по-

вече щеше да пропада без Христос.“ (37) 

 

„Помислете колко по-малко карма са били натрупали 

хората в по-ранните времена на земното развитие! Всеки 

път, когато се инкарнираме, се изгражда нова карма. 

Първоначално хората е трябвало да влизат във взаимоот-

ношения на Земята, без по-рано да са били заедно, и да 

създават нови връзки. Но постепенно, благодарение на 

факта, че се инкарнират отново и отново, влизат в такива 

взаимоотношения, че по правило ние не срещаме човек, 

с когото да не сме били в някаква връзка в една или друга 

по-ранна инкарнация. 

 Благодарение на едно или друго, което сме направили 

в предишни инкарнации, встъпваме в отношение с хора. 

Изглежда „случайно“, че срещаме даден човек, но причи-

ната се намира в по-ранни инкарнации, когато вече сме 

срещали дадени хора – когато се е създала силата по оп-

ределен начин отново да срещнем тези хора… 

Днес хората трябва постепенно, чрез чувството, инс-

тинктивно да осъзнават какво са преживели с човека, ко-

гото срещат. Към това призоваваме днес: да се опозна-

ваме и да изглаждаме противоречията си, дължащи се на 

нашата индивидуалност. Защото това опознаване и изг-

лаждане на противоречия се дължи на факта, че все още 

несъзнателно, инстинктивно се надигат спомени – пос-

ледствия от по-ранни инкарнации… 

Все по-трудно ще става за хората, докато тече петата 

следатлантска епоха, да установяват правилни връзки по-

между си, защото за това се изисква вътрешно развитие, 

вътрешна активност. Те вече са започнали. Но каквото е 

започнало, ще продължи да се разпространява и да става 
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все по-интензивно. Колко трудно е днес за хората, съб-

рани заедно от кармата, да се разбират непосредствено, 

защото вероятно поради други кармични отношения не 

откриват силата да си припомнят инстинктивно всички 

връзки, произтичащи от по-ранни инкарнации!  

Хората се запознават, обичат се. Това се дължи на оп-

ределени действия от по-ранни инкарнации. Но други 

сили се противопоставят, когато се надига подобен спо-

мен, и те се разделят… И все по-трудно става синовете и 

дъщерите да разбират бащите и майките или родителите 

да разбират своите деца – все по-трудно се разбират род-

нините… Вие виждате каква негативна перспектива се из-

разява в петата следатлантска епоха – липсата на взаимо-

разбирателство между хората… Ако се запази този нега-

тивен аспект в условията на развитие на петата следат-

лантска епоха, в човечеството на сегашната епоха ще въз-

никват все повече войни и спорове…  

Когато Духовната наука все повече и повече навлиза 

от абстрактното в конкретното – в потока на живота – 

сред нейните привърженици ще се пробуди особен вид 

интерес към хората, ще се зароди особен тип психология. 

Ще се появят хора със специални умения да обучават дру-

гите за различните темпераменти – как трябва да се раз-

бира даден човек, имащ определен темперамент…  

Ще съществуват хора, които ще имат дарбата да обу-

чават други хора, които са готови да се учат: Погледнете 

внимателно: има такъв тип човек, има и друг тип чо-

век – към единия трябва се подхожда по един начин, към 

другия – по друг... 

Става въпрос за разпространяването на познания за 

човека, които ни дават възможност да разберем правилно 

растящия човек, да разберем правилно детето – как се 

развива собствената му индивидуалност. По този начин 

се учим да приемаме живота така, че когато чрез кармата 

срещнем даден човек и осъществим връзка, да развиваме 

правилна, дълготрайна връзка, която действително да 
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бъде плодотворна за живота. Практически интерес към 

човека – за това става дума.  

Днес човечеството има все още съвсем малък успех в 

тази област. Как преценяваме днес даден човек, когото 

срещаме? Той ни е симпатичен или антипатичен. Огле-

дайте се около себе си и ще откриете, че в повечето случаи 

критерият за лично мнение се основава на базата на тази 

единствена гледна точка: този ми е симпатичен, онзи не 

ми е симпатичен, или: това ми е симпатично, онова не ми 

е симпатично. Предубеждения! Представяме си какъв би 

трябвало да бъде някой. И ако той се различава от нашата 

представа, започваме да го критикуваме.  

Не би могъл да настъпи напредък към изграждане на 

действителни практически познания за човека, докато не 

се премахнат тези предразсъдъци, основаващи се на сим-

патии или антипатии, и докато не се установи убеждени-

ето, че човекът трябва да се приема такъв, какъвто е. 

Помислете колко често се случва днес, когато двама 

души се срещнат и единият предизвика у другия мигно-

вена антипатия – последният не харесва първия; и как 

после всичко, което двамата правят, е оцветено от тази ан-

типатия. Като следствие от това много често една кар-

мична връзка бива напълно унищожена, поема в напълно 

погрешна посока и трябва да се чака до следващата ин-

карнация, когато тези двама души отново ще се срещнат. 

Симпатиите и антипатиите са най-големите врагове на 

истинския социален интерес… 

Всеки, дълбоко осъзнаващ значението на истинското 

социално разбиране за по-нататъшното развитие на чове-

чеството, със свито сърце забелязва какъв опустошителен 

ефект упражняват учителите в училище, когато, водени 

от определени предразсъдъци, проявяват предпочитание 

към даден ученик за сметка на друг, водени от лични сим-

патии или антипатии. Това е ужасяващо. А трябва всеки 

да се приеме такъв, какъвто е, и от това, което представ-

лява, да се направи най-доброто.“ (95) 
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„Никога не бива – особено ви акцентирам на това – да 

се отдавате на опасните размисли какво е по-добре за чо-

века: да умре до 35 години или след това... Такива мисли 

не трябва да се допускат, не трябва да се подхранват, а 

трябва да се разбере: кога човек ще премине през портата 

на смъртта, в най-строг смисъл, във всички случаи без из-

ключение, трябва да бъде предадено на действието на 

Кармата. Важно е да се разбират тези неща.“ (96) 

 

„В областта на възпитанието и обучението се намесват 

факторите на Кармата. Извънредно важно е с коя личност 

съм бил кармично свързан по времето на моето детство. 

Да, от тези впечатления, от тези отношения зависи ця-

лото ни по-нататъшно развитие… Нашето въздействие 

като истински учители и възпитатели идва от там, че ние 

вече сме били свързани със съответните детски души 

преди нашето раждане, преди сегашните ни инкарнации 

като възпитатели и деца. Защото цялата разлика е само 

тази, че като учители, като възпитатели, ние сме дошли с 

20 или 30 години по-рано на този свят, отколкото децата; 

преди това ние сме били заедно с тях в духовния свят. И 

след като се разделим, откъде имаме стремежа да подра-

жаваме? – От духовния свят!  

Стремежът да подражаваме ние сваляме от духовния 

свят. Затова и през първите години на живота ние сме 

преди всичко подражатели. И кому подражаваме най-

вече? Ние подражаваме най-вече на този, от когото сме 

взели нещо в духовния свят, подражаваме на този, който 

ни е дал тези или онези качества. Още преди раждането 

детската душа е свързана се душата на възпитателя или 

учителя. 

Ако вие приемете тези неща не като абстрактни ис-

тини, а се потопите в тях с цялата си душа, непременно ще 

забележите, че в тях е скрито нещо много съществено и 

важно. Помислете само в каква свещена сериозност, в 

каква безкрайна дълбочина би попаднала цялата област 
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на обучението, ако можеше да улови великия космически 

импулс: „Ето, сега ти трябва да подготвиш и нагледно да 

покажеш на детето всичко, което то усвои и взе от теб в 

духовния свят!“ – По този начин се постига много повече, 

отколкото постигна официалната педагогика…  

Възпитателите и учителите могат да изградят истин-

ски и цялостни отношения с учениците само ако се изпъл-

нят със свещената сериозност за своята огромна житейска 

задача. Да, точно тази свещена сериозност трябва да съ-

ществува преди всичко останалото. В областта на възпи-

танието тя е нещо изключително важно. И в този смисъл 

е просто ужасно, че днес от детето се изисква то да раз-

бира всичко. От 1-та до 7-та година човек изобщо не може 

да разбира; в тази възраст той може само да подражава. И 

ако в тази възраст той не е подражавал достатъчно, по-

късно няма да е в състояние да осъществи никакъв преход 

от „вътре“ на „вън“. От 7-та до 14-та година човек трябва 

да вярва, трябва да израства в силовото поле на един ав-

торитет; в противен случай той не може да си осигури 

нормално и здраво развитие. Да, рано или късно, тези 

неща ще се приложат в живота. 

Тъй като днес изключително много се държи на това – 

децата да разбират всичко – и таблицата за умножение се 

набива в главите им – те така и не успяват да я разберат! 

По този начин ние превръщаме децата в сметачни ма-

шини, вместо в мислещи хора. Вместо да работим, за да 

развият те своето собствено мислене, ние ги вкарваме в 

елементарния мисловен свят, за който вече стана дума. 

Да, днес това се случва на всяка крачка… 

По този начин те отблъскват детето и го потапят в еле-

ментарния мисловен свят, който ни обгръща отвсякъде. 

Днес това е всеобщо и разпространено явление. И какви 

са последиците? Хората престават да мислят самостоя-

телно… И ако трябва да произлезе едно индивидуално ре-

шение, това не зависи толкова от божествените елементи 

в човешката природа, а от съвсем други фактори… 
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Хората са длъжни да разберат: Мъртвите истини не 

могат да ръководят живота – само живите истини могат. 

Една мъртва истина е например следната: „Ние сме за-

дължени да възпитаваме децата в разумни хора“ – и така, 

според мъртвата истина ние започваме да култивираме 

разума във възможно най-ранната възраст, защото по 

този начин децата ще станат разумни хора. Обаче това е 

истинско безумие. То е същото безумие, каквото би изг-

леждало желанието ни да превърнем едногодишното 

дете в обущар, да го изучим в занаята на обущаря.  

Индивидът ще стане един разумен човек само ако ра-

зумът не бъде култивиран в него прекалено рано… 

Ако култивираме разума прекалено рано, ние няма да 

направим хората разумни. За тази цел е необходимо 

друго – в ранната младост да култивираме онова, което 

по-късно ще подготви хората да станат разумни.  

Абстрактната истина гласи: „Разумът се култивира с 

помощта на разума.“  

Живата истина гласи: „Разумът може да се култивира 

с помощта на здрава вяра в един истински авторитет.“  

… Вътрешният живот на човека трябва да бъде преоб-

разен най-напред от страна на възпитателите. Точно това 

е важното. Впрочем – по един или друг начин – почти 

всички хора са възпитатели, затова моите думи за кар-

мичните връзки между хората трябва да станат достояние 

на всички. От всеобщото и масово познание на тези неща 

зависи твърде много.“ (12) 

 

„Нашите органи са изградени така, че да съответстват 

на нашата Карма – на това, което носим от предишния си 

земен живот… Материалистично настроените хора идват 

с думите: „Добре, само че не намесвайте Космоса при въз-

никването на зародиша в майчиното тяло – обяснете ни 

го чисто и просто с помощта на зародишната плазма.“  

Но аз и друг път съм споменавал за разсъжденията на 

онези, които казват: „Ето магнитната стрелка на компаса 
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– тя сочи север и юг. Намират се обаче смахнати физици, 

които настояват, че цялата Земя е един огромен магнит и 

че южният полюс на Земята привличал стрелката на ком-

паса!“ – Приблизително така разсъждават и днешните 

биолози върху зародишната плазма. Както обаче върху 

магнитната стрелка действа цялата Земя, така и върху 

формирането на зародиша действа целият Космос.“ (97) 

 

„Нещо, което се намира като въпрос в душите на някои 

хора, е: Как се отнася физическата наследственост към 

всеобщата карма? … Всяка музикална дарба не би озна-

чавала нищо, ако въпросното лице не притежава музи-

кално ухо. За тази дарба ухото трябва да е устроено осо-

бено. И именно тази чисто телесна основа се наследява за 

музикалния талант от поколение на поколение… 

Да приемем, че имаме редица от индивидуалности, 

които се намират в духовния свят и носят със себе си пред-

разположеност към музиката от предишната инкарнация 

и сега искат да живеят на физически план. Какво би озна-

чавала предразположеността, ако индивидуалностите не 

биха могли да се инкарнират в тела, които имат музи-

кално ухо? Тогава тези индивидуалности биха могли да 

преминат през живота като тези способности останат 

неми, непроявени. Разбира се, че те ще се чувстват прив-

лечени от една фамилия с музикално ухо – с физическа 

предразположеност, която предоставя възможност на ин-

дивидуалността да се изживее.  

Фамилията на физическия план упражнява привли-

чаща сила върху индивидуалността горе в Девакана. Въз-

можно е тази индивидуалност да остане 200 години или 

по-дълго в Девакана или нейното деваканическо време 

още да не е изтекло. Но ако на физическия план има под-

ходящо физическо тяло, индивидуалността ще се въп-

лъти, дори когато би могла да остане още 200 години в 

Девакана, а при следващото деваканическо време може 

би тя ще навакса това време и тогава ще остане много по-
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дълго в духовния свят.  

Такива правила не зависят само от това дали индиви-

дуалността горе се стреми към въплъщение, а също и от 

факта каква притегателна сила се упражнява отдолу. Ко-

гато немската земя имаше нужда от един Бисмарк, тряб-

ваше да се въплъти една подходяща индивидуалност, тъй 

като условията я привлякоха на физически план.“ (98) 

 

„В детския темперамент действително се появява 

нещо, което може да се опише като следствие на прежи-

вявания от предишен живот. Да вземем конкретно един 

човек, който се интересува прекалено силно от себе си. 

Понеже е самотен, той трябва да се интересува сам от себе 

си. И тъй като много често трябва да се занимава със себе 

си, той е принуден от обстоятелствата да дойде до преоб-

разуване на душевното в телесното. В следващия живот 

той носи това много силно изразено телесно като отноше-

ние към външния свят. Той става сангвиник… Това, че той 

можа да стане сангвиник, разчитайки на наблюдението 

на околния свят, би било за добро, ако се възпита по пра-

вилен начин. Темпераментът е свързан до голяма степен 

с предшестващите събития за човека.“ (99) 

 

„Това, което наричаме съдба на човека, е работа на бо-
говете и трябва да бъде третирано като такава. А какво 
значение има това за земния живот? Ако човек не нап-
рави усилия да постигне определено спокойствие именно 
по отношение на съдбата, ако роптае срещу нея… тогава 
се намира в такова положение, като че постоянно сму-
щава боговете при образуването на неговата съдба.  

Човек може правилно да изживее своята съдба само ако 
може да приеме живота спокойно. Да чувстваме как дейс-
тва съдбата е сред нещата, свързани със силни изпитания 
за човешката природа. И ако човек действително успее да 
се отнася сериозно към своята съдба, тогава от изживява-
нето на своята карма ще може да получи най-силните им-
пулси за да живее с духовния свят.“ (35) 
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„Гневът има своето значение за развитието на човека. 

Човекът трябва да се пречисти и да преодолее гнева. Гне-

вът е нещо, което въздейства благотворно чрез това, че се 

преодолява. Човекът никога не би могъл да се издигне до 

съвършенство, без да се преодолее гневът. 

Сега би могло да се попита: „Защо има гняв в света?“ – 

Има гняв, защото ставаме силни чрез преодоляването му; 

овладяваме по-силно самите себе си благодарение на 

това, че го преодоляваме. Ако наблюдаваме някого, който 

е имал онзи благороден гняв през младежките години, 

когато се появява идеализмът, когато нещо го е изпъл-

вало с гняв, защото още не е бил в състояние да прозре по-

дълбоките връзки, а след това и в неговата по-късна въз-

раст, ще видим: с възрастта се проявява добрият ефект от 

него. Който пък в младостта си не е бил в състояние да 

преодолее гнева си, да се пречисти, да стане господар над 

афектите си, той няма да достигне в по-късни години до 

онази кротка активност, която въздейства толкова бла-

готворно. Понеже кротостта е тъкмо ефектът от преодо-

ляния гняв. Кротост на старини е ефектът от преодоления 

в младостта гняв. 

Един съвсем друг ефект показва онова душевно качес-

тво, което също се появява в младостта: благоговението… 

Благоговението е понасяне към онова, което още не може 

да се разбере – поглед към онова, за което човек още не е 

узрял. Никой не може да стигне до познание, ако не може 

да почита с благоговение това, което стои над него. Бла-

гоговението е най-добрият път към познанието.  

Хората никога не биха стигнали до познание, ако 

преди това не биха почитали онези невидими духовни 

сили, които стоят над тях. Благоговението е сила, която 

води до това, което желаем да постигнем. Затова е необ-

ходимо да бъде развито благоговението. Човекът, който 

може да си спомни в по-късния живот много моменти на 

благоговение, гледа към тях с блаженство. Ако някой в 

ранното си детство е слушал в семейството си да се говори 



 
218 

с голяма почит за някой роднина и като дете възприеме в 

себе си това чувство на почит и настъпи денят, когато той 

може да види за първи път тази личност – когато очаква 

със страхопочитание срещата с почитаната личност, то 

това е също твърде благоговейно чувство, и ние ще имаме 

много полза в по-късния си живот, ако сме изпитали по-

вече такива настроения в младостта си. 

Благоговението е кармичната причина за благославя-

щата сила в по-късните години от живота, през втората 

половина на живота. Онази сила, която струи и ни прави 

способни да утешаваме другите хора, не може да се при-

добие по никакъв друг начин, освен чрез благоговейното 

настроение в младостта. Огледайте се и вижте там, където 

един човек идва при други хора, които са тъжни – как той 

ги утешава само със своето присъствие – той е при тях, за 

да им бъде утешител, за да разпространява активна любов 

– и ще установите: кармичната причина за тази активна 

сила се крие в тези благоговейни настроения на мла-

достта. Силата, която като благоговение се излива в ду-

шата на подрастващия човек, е нещо трайно в него; тя 

преминава като поток през душата и се проявява в по-

късна възраст като благославяща сила… 

Чист живот в любовта не допринася полза, ако с лю-

бовта не е съчетана мъдростта. Любовта трябва да се съ-

четае с мъдрост, с познание за правилното. Само Любов 

не е достатъчна за живота. 

Можем да споменем още един случай, който се е слу-

чил през първата половина на 18 век и е бил точно прове-

рен. Една майка отглеждала малката си дъщеря. Навярно 

тя забелязала как дъщеричката ѝ още съвсем малка за-

почнала да задига дребни неща, да краде. Но в любовта 

си, която е едно превъзходно качество, тя не могла да се 

реши да я накаже. Дъщеричката откраднала веднъж, 

после отново и отново, направила и други неща; и ако 

проследите житейския ѝ път, ще видите, че детето ста-

нало прочута отровителка. Тук имате любов, която не е 
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съчетана с мъдрост. Любовта трябва да бъде просветена 

със светлината на мъдростта. Любовта може да се развива 

правилно само когато е проникната от мъдрост…  

Най-важното е това: не да си приказваме за кармата, а 

да проследим законите на кармата в живота… 

Да разгледаме една голяма злополука, която причи-

нява дълбоко страдание. В много случаи я разглеждаме 

погрешно, защото винаги обръщаме внимание само на 

въздействието. Виждаме, че се е случило едно събитие, 

което ни е направило злочести, което ни е извадило от 

строя. Ние виждаме именно само въздействието. Ние 

трябва обаче да търсим причината. Тогава може би ще от-

крием следното: в един предишен живот е съществувала 

възможност да се придобие тази или онази способност. 

Ние обаче не сме се възползвали от нея, пропуснали сме 

тази възможност. Така ние сме преминали през портата 

на смъртта, без да сме придобили тази способност. Сега 

онези сили, които са вече кармични сили, ни тласкат в 

следващия живот към злополуката.  

Ако бяхме придобили онази способност в предишния 

живот, то силата нямаше да ни тласне към злополуката. 

Благодарение на това, че ни се случва тази злополука, ние 

сега придобиваме тази способност. Нека предположим, 

че тази злополука ни е сполетяла на 20 години, а на 30 

години се обръщаме назад и се питаме: какво ни е довело 

до това да имаме тези или онези способности? – по този 

начин ние познаваме целта на злополуката.  

Печелим безкрайно, ако разглеждаме нещата не само 

като следствие, а като причина за това, което те правят от 

нас. Това – да разглеждаме нещата като причина – е също 

резултат от учението за кармата... 

Някой, който навлиза в духовните науки и чува, че там 

има възможност да придобие духовни способности, да се 

сдобие с ясновидска дарба, може да се запита: защо ви-

наги е толкова трудно да се научи това, което духовната 

наука казва? – Този въпрос може да е оправдан, но той 
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произлиза всъщност най-често от погрешно разбиране у 

много хора, които са запознати само повърхностно с ду-

ховната наука – от погрешно разбиране, което те имат от-

носно връзката между физическия и духовния живот. 

Знаете, че физическият живот не е вмъкнат ненужно – 

той има своята мисия, както и животът между смъртта и 

едно ново раждане в духовния свят. 

Нека си поставим въпроса: как стоят нещата с двама 

души, единият от които чрез своята карма от предишния 

живот в тази инкарнация не е в състояние да развие ясно-

видска дарба, но трябва да се задоволи чрез изучаване да 

усвои прилежно антропософски знания, така че той раз-

бира как трябва да се схванат тези неща – т.е. той може да 

напредва само чрез изучаване, – а на другия е дадена въз-

можността да развие своята ясновидска дарба и да про-

никне в духовния свят?  

Последният би могъл да има следната нагласа. Той си 

казва: „Аз виждам в духовния свят, аз мога да видя духов-

ните същества, защо трябва все още да изучавам книги? 

Аз зная, че има духовен свят, защо трябва да изучавам 

още Духовна наука? Това е неоснователно и скучно.“ – 

Това е нещо, което се случва отново и отново – че хора, 

които кармично имат щастието да бъдат ясновидци, си 

казват: „Сега не желаем да учим нищо повече; защо 

трябва да изучаваме сега нещо, което се дава само в сухи 

понятия?“ – Единият е в състояние да учи толкова по-

усърдно, но той не може стигне до ясновидство; другият 

презира изследванията, но неговата карма е толкова бла-

гоприятна, че той може да стане ясновидец.  

Как стоят нещата с тези хора след смъртта, каква е об-

щата картина? Човекът, който е достигнал до ясновидство 

между раждането и смъртта, който е могъл да наблюдава 

в духовния свят и да вижда там различни неща, но не е 

искал да изучава теоретични понятия – не е искал да 

схване с логическо мислене духовните факти и е презирал 

всичко това – той след смъртта се лишава от всичко това… 
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В това отношение дори е по-добър онзи човек, който не е 

могъл още да ясновижда в своя физически живот, но не е 

бил възпрепятстван да си създаде чрез четене логическо 

понятие за духовния свят. Това не трябва да е указание да 

бъдем мързеливи, да не правим нищо за разгръщането на 

духовните сетива. Никой човек не може да знае дали няма 

да постигне ясновидство още преди смъртта си…  

Това, което се придобива чрез понятия, повече не се 

загубва, то остава. Налице е едно задължение: дори да сме 

Посветени и да можем да съзерцаваме толкова високо, 

ако не можем да проникнем с понятия съзерцаваното, то 

никаква полза не бихме имали от това. Човекът не трябва 

да остане само при съзерцанието, но той трябва да облее 

всичко с понятия, които са взети от физическия живот. 

Хората са призвани да възприемат в себе си действително 

това, което могат да научат на Земята. Това, което липсва 

в духовния свят, трябва да се придобие във физическия 

свят и да се пренесе там… 

За да се научат хората да побеждават смъртта, тряб-

ваше да слезе един Бог от духовните висини и да умре на 

Земята. И това събитие, разбрано от човека на Земята, е 

най-великото, което може да се влее в земната инкарна-

ция на човека. Това е най-великото, което човекът може 

да вземе със себе си, когато напуска физическата Земя 

чрез смъртта. Човекът никога нямаше да може да схване 

величието на Христос, ако не бе научил на Земята какво е 

Христос. Ако той е научил това на Земята, може да го съх-

рани и пренесе със себе си в духовния свят.“ (101) 

 

„През първите 7 години тялото представлява един мо-

дел, по който индивидуалността изгражда второто тяло, 

което функционира през периода между смяната на зъ-

бите и половата зрялост. Ако индивидуалността е по-

силна от вложените в нея наследствени качества, тогава, 

сменяйки зъбите си, детето малко или много ги преодо-
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лява и се проявява – дори и външно – като индивидуал-

ност в цялата си същност. Ако обаче индивидуалността на 

детето е слаба, тя ще бъде подтисната от наследствените 

качества – ще следва модела по такъв начин, че телесните 

черти ще се проявят като една заробваща отливка на нас-

ледения модел. И тогава говорим за наследствени качес-

тва в истинския смисъл на тази дума… Наследствените ка-

чества изпъкват дотолкова, доколкото индивидуалността 

е твърде слаба, за да ги преодолее и да работи според на-

мерението си и в съответствие с кармата.“ (100) 
 

 „…тогава е необходимо да се избере подходяща 

двойка родители и човекът се насочва към тази или онази 

двойка, но не само като се подчинява на своята собствена 

притегателна сила. Тук се намесват и са активни възви-

шени същества, които … подреждат кармично с оглед на 

правилността и справедливостта тези отношения.  

Ето защо ако понякога, както изглежда, родителите не 

си подхождат с децата, тогава не трябва да се търси нещо 

неправилно и някаква несправедливост. Може би поня-

кога доброто се състои в това: човекът да се заплита в най-

сложните обстоятелства и да се примирява с най-стран-

ните отношения, за да се учи от тях.“ (108) 
 

„Външният вид, физиономията и т.н. зависят от кар-

мата. Това, което модифицира физическото тяло, е в за-

висимост от висшите тела. Ако се отхвърли всичко, което 

зависи от кармата, физическото тяло ще стане действи-

телно мъдро организирано. Всичко нездраво е резултат от 

заблужденията, които се проявяват във физическото 

тяло. Всички болести са резултат от заблуждения в мина-

лото; всяка заблуда се превръща в болест в бъдещето… Бо-

лестта е кармично следствие от предшестващо неистинно 

действие, например лъжа. Това действие се проявява във 

вид на болест. Епидемиите водят началото си от заблу-

дите на цели народи. Те представляват несъвършенство, 

пренесено от вътрешното във външния свят.“ (41) 
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Въздействие на моралните 

качества върху Кармата 
 

Учителя: 

 

„Едно се иска от вас: никакво лицемерие, абсолютно 

никаква лъжа! При всяка своя мисъл, при всяко чувство и 

действие давайте си отчет какви са отношенията ви към 

Бога, към ближния ви и към себе си. Правете вътрешен 

анализ на всичко, което минава през вас. Този анализ е 

нужен за самите вас, а не за другите. Що се отнася до Съ-

ществата, които следят кармата на човека, те не се инте-

ресуват от вашия анализ. Те само следят всички ваши 

външни и вътрешни прояви и отбелязват, пишат сегаш-

ния и бъдещия ви живот.  

Сегашният и миналият ви живот определят вашия бъ-

дещ живот. Тия същества са много строги, те не пропускат 

нищо от вашия живот. Те изваждат лентата на миналите 

ви животи, развиват я и в най-малки подробности прег-

леждат формите, през които сте минали. Те следят ва-

шите прояви и определят условията на бъдещия ви жи-

вот. Сега е време на ликвидация с кармата.  

Казвате: „Как, аз да призная греховете и престъплени-

ята си? Не съм съгласен с това!“ – Не, ще признаеш 

всички свои грешки и грехове, ще се изповядаш и така ще 

ликвидираш с кармата си. Ако днес не искаш да ликвиди-

раш, утре, в бъдещия живот ще сториш това. За предпо-

читане е обаче още днес да ликвидираш – по-добре днес, 

отколкото утре. По-добре сами да се съдите, сами да поп-

равите грешката си, отколкото други да ви съдят и да поп-

равят грешката ви. Щом съзнаете грешката си, веднага я 

поправете. Само при тези условия благородното и възви-

шеното у вас ще може да се прояви… 

Хората от света трябва да видят в лицето на всеки от 
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вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, 

а не на думи. Веднъж влезли в Школата, вашата задача е 

да се справите с кармата си, да се освободите от всички 

свои кармични връзки, правилно да се развържете. 

Ако погледнете на човека с окото на ясновидеца, той 

представлява следната картина: в средата е човекът, а от 

него излизат множество нишки, които го държат вързан. 

Тези нишки са като лъчи на Слънцето. Задачата му като 

ученик в Школата се заключава в това: постепенно да 

къса тези нишки една след друга. Като скъса и последната 

нишка, той е съвършено свободен, може да разполага с 

живота си както намира за добре.  

Докато е свързан с тези нишки, човек постоянно се 

усеща спънат: иска да мисли – не може, иска да чувства – 

не може, иска свободно да прояви волята си – пак не 

може. Иска да къса тези връзки – не може. Защо? Той не 

знае законите как да ги къса. Той не може сам да ги реже. 

Вземе ножиците, рече да ги отреже, но страхът му казва: 

„Не късай конците, опасна работа е тази!“ – Като знаете 

това, ще се молите, ще правите усилия. Ще късате внима-

телно нишка след нишка, докато един ден отрежете пос-

ледната нишка и се почувствате човек със свободна ми-

съл, със свободни чувства и свободни действия. Това 

значи да изработи човек в себе си диамантена воля. 

Сегашният ви живот, както и условията, при които 

живеете, не трябва да ви смущават. Те не могат да ви спъ-

нат в развитието ви. Решите ли веднъж да късате връз-

ките си, ще видите, че веднага ще ви отворят нов път. Така 

ще разберете, че всичко в света е разумно.  

Като се освободите от всички връзки на миналото, ще 

бъдете свободни, ще станете истински ученици. Ученикът 

не трябва да бъде посредствен, но свободен, независим от 

условията. Окултната Школа се стреми да приготви уче-

ници, хора за бъдещата раса.  

Ученикът може да криволичи в пътя си, да върви на-

дясно и наляво, но винаги към целта.“ (2) 
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„Представете си, че идвате за последен път на Земята 

и в това последно прераждане трябва да направите едно 

добро, с което да заминете за другия свят. Представете си, 

че вие пред мен трябва да направите това най-малко 

добро и да кажете най-малката истина. Вие обаче не ка-

жете истината, а кажете някоя лъжа и не направите това 

най-малко добро. Знаете ли какви ще бъдат последстви-

ята като дойдете следващия път на Земята? – Вие ще дой-

дете като идиот в този живот и ще спънете вашето разви-

тие. Така че животът ни на Земята не е играчка.  

Всяка минута, която изживяваме в сегашния си живот, 

е важна, защото тя определя положението ни за в бъдеще 

за хиляди години. Вие не можете да си играете с живота. 

Вие не можете да кажете: „Аз сега си имам работа, ще 

върша това-онова, че после ще му мисля за добри дела.“ – 

Не, най-първо ти ще уредиш отношенията си към Бога, 

към по-висшите същества, че после ще уреждаш земните 

си работи.  

Вие ще ми кажете: „Това не е философия – да не си 

уреждам на първо място земните работи. Как тъй, гладен 

няма да умра!“ – Добре, вие, които сте много умни, които 

знаете да философствате, решили сте да си направите в 

София хубава, солидна къща. Дали сте вече на архитект 

да ви направи плана, започвате вече строежа, купили сте 

всичкия материал, но чувате по едно време, че неприяте-

лят ви нахлува в града със своята артилерия. Какво ще 

правите? – Вземате си най-важните работи – и то ако ус-

пеете – и веднага избягвате някъде на безопасно място. 

Питам: защо не останете да си градите къщата? Нали 

имате друга философия? Нали казвате, че трябва най-

първо да уредите земните си работи? Защо бягате?  

Значи при вида на видимия неприятел напускате ра-

ботата си, а когато невидимият свят ви каже да напуснете 

работата си, казвате: „Ние сме сериозни хора!“ – Кажете 

ми – къде е сериозността ви? Това не е правилно разсъж-

дение. Мислите ли, че Господ не може да ви накара да 



 
226 

прекратите вашата работа тук, на Земята? – Може. Както 

градите къщата си, едно земетресение за 5 минути ще 

срине до основи всичко онова, което сте съградили. Неви-

димият свят може да направи всичко това, знаете ли вие? 

Всички градежи, всички постройки, всичко, което виж-

дате наоколо си, той ще го срине до основи. Защо? – Ще 

накара хората да мислят правилно. Сега хората мислят 

само за къщите си. Защо ви пратиха на Земята? Разбирам 

да отидете вечерно време за 1-2 часа на театър, но целия 

ден да прекарваме в театъра – не разбирам. 

Сега аз не искам да идете в другата крайност. Казвам 

ви: да знаете, че и да градите къщи, и да ядете, и да пеете, 

и да учите – всички тези неща са средства, упражнения – 

не са вашата главна задача в живота. Градиш къща – нека 

ти бъде едно упражнение в живота, но извън тази къща 

мисли, че за тебе като душа има нещо по-важно… 

От невидимия свят ви желаят доброто, затова вие не 

трябва да отлагате учението за някое друго прераждане. 

Може да се преродите и друг път, но ще останете в 13-тата 

сфера, а в 13-тата сфера ще имате копита, крила, муцуна, 

опашка, люспи като рибите и т.н.“ (138) 

 

Рудолф Щайнер: 

 

„Човечеството ще се раздели на две раси. Също както 

днес виждаме скали или животни, в бъдеще ние ще сре-

щаме същества, които са изцяло зли, изцяло грозни. В 

наше време само ясновидецът е способен да вижда морал-

ната красота или моралната грозота в човешките същес-

тва. Но когато самите черти на човека изразяват неговата 

Карма, човешките същества ще се разделят в групи от 

само себе си според потока на който очевидно принадле-

жат – според това дали низшата природа е била победена 

от Духа или е победила Духа. Това диференциране за-

почва малко по малко да оказва влияние.“ (26) 
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„Не е истина, че съвременните диваци отразяват със-

тоянието, в което човек се е намирал първоначално. 

Онези хора, макар и да са имали първоначално по-живо-

тински вид, са били в същото време доста цивилизовани. 

Ако си зададете въпросът: „Всички тези първобитни зве-

роподобни хора от маймуни ли произхождат или от други 

животни?“ – по естествен начин ще стигнете до следния 

извод: Вие разглеждате съвременните маймуни и си каз-

вате: „Да, хората са произлезли от маймуните.“ – Но ко-

гато човек е бил в тази животинска форма, никакви съв-

ременни маймуни още не е имало.  

Следователно човек не е могъл да произлезе от съвре-

менните маймуни. Напротив! Kакто съвременните ди-

ваци се явяват пропаднали хора от древността, така и съв-

ременните маймуни също се явяват още по-пропаднали 

същества.  

Ако надникнем в земната еволюция още по-дълбоко, 

ще открием човешки същества, които са били формирани 

така, както ви описах тук на предните занятия: били са 

образувани от мек елемент (чрез постепенно сгъстяване 

на материята) – те не са произлезли от съвременното жи-

вотно.  

От съвременните маймуни никога няма да възникне 

човек. Напротив, при състоянието, което основно господ-

ства днес на Земята, където всичко се основава на насили-

ето и властта, където мъдростта не се цени, може много 

лесно да стане така, че хора, желаещи днес да поставят 

всичко на основата на силата, постепенно отново да при-

добият животински тела и ще възникнат две големи раси: 

едната, състояща се от тези, които са се появили заради 

мира, духа и мъдростта, и другата, която отново ще добие 

животински облик.  

И вече можем да кажем: хората, които днес нищо не 

допринасят за действителния прогрес на човечеството, за 

духовността, могат да бъдат изложени на опасността да 

изпаднат в маймуноподобно състояние.” (140) 
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„В своята Карма изостаналите души ще са натрупали 

толкова много грешки, зло и грозота, че ще изградят една 

особена общност на злите и заблудените, която ще е в ря-

зък контраст с общността на добрите.“ (139) 

 

„От една страна, ще има човешки същества, които ще 

притежават огромни вътрешни енергии за добро, които 

ще бъдат надарени с велика любов и доброта; ала от друга 

страна, ще бъде виждано и противоположното. Злото ще 

присъства като наклонност без никакво замаскирване в 

твърде много хора и вече не завоалирано, не скривано от 

погледа.“ (30)  

 

„Предположете, че сте видели някакво събитие, съз-

дали сте си представа за него и разказвате нещо, което е 

лъжа. Тогава от предмета идват правилни, а от вас непра-

вилни излъчвания и сблъсъкът им е една ужасна експло-

зия. Всеки път, когато правите това, прикачвате едно 

ужасно същество към вашата карма, от което не можете 

да се отървете, докато не поправите лъжата.“ (141) 

 

„Да предположим, че можем да наблюдаваме в детс-

ката възраст завистливост. От духовнонаучните изследва-

ния знаем, че в съставните същности на човека, които 

обикновено той не осъзнава, в астралното и етерното тяло 

действат особени сили, които са противници на човеш-

кото развитие – в астралното тяло действат луциферичес-

ките сили, в етерното – ариманическите. Всичко, свър-

зано с астралното тяло, като завистта, идва от изкушени-

ята на Луцифер. Всичко, свързано с етерното тяло, като 

лъжливостта, са изкушения на Ариман.  

При едно завистливо дете астралното тяло е обхванато 

по определен начин от Луцифер – там действат луцифе-

рическите същества. За завистта и лъжата има нещо 

много характерно. От най-примитивните хора до най-раз-

витите водачи на човечеството завистта и лъжливостта се 
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смятат за много осъдителни свойства. Щом човекът раз-

бере, че е завистлив или лъжлив, в душата се появява 

едно усещане за подлостта и низшия характер на тези 

свойства. Човек иска с всички сили да отвикне от тях. 

Точно завистта и лъжливостта изглеждат напълно инс-

тинктивно като отрицателни качества…  

Някой забелязва, че е завистлив човек и инстинк-

тивно работи да отвикне от това свойство. Но то може да 

лежи съвсем дълбоко – толкова дълбоко, че той може да 

се стреми да не завижда, но да не е достатъчно силен мо-

рално. Тогава се появява нещо своеобразно. Завистта е 

луциферично свойство. Когато човекът забележи, че има 

заложби за завист и работи да се освободи от тях, Луци-

фер си казва: „Тук има опасност този човек да ми се изп-

лъзне.“ – Луцифер и Ариман са еднакво враждебни към 

човека, но един към друг са добри приятели.  

Тогава Луцифер извиква на помощ Ариман и той 

превръща завистта в друго свойство. Завистта претърпява 

една метаморфоза, която се представя в човешката душа 

така, че докато човекът преди не го е правил спрямо дру-

гите хора, сега започва да критикува и да търси всичко 

възможно при своите ближни, за да го критикува. Тази 

страст да се критикува не е нищо друго освен преобразена 

завист. Ако се случи така, тогава Ариман е сграбчил чо-

века в ноктите си.  

Тази преобразена завист е много широко разпростра-

нена. Ако не би я имало под формата на критикуване и 

пристрастеност да се казват всякакви лоши неща за хо-

рата, то някои сутрешни и вечерни срещи на бира и кафе 

няма да имат никакъв материал за разговори. Кармич-

ните следствия са едни и същи независимо дали завистта 

се появява в първоначалната или в преобразената си 

форма. Ако се проследи животът на някой завистлив в 

младостта си човек или някой обичащ да критикува до 

късна старост, ще се види, че хора, които през младостта 

си са били разкъсвани от завист, в късна възраст стават 
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несигурни. Те нямат твърда опора, не могат да влизат в 

никакви отношения с другите хора, не могат сами да се 

съветват и се радват да кажат, че този или онзи ги е посъ-

ветвал. Това е още в същия живот кармично следствие от 

завистта или от преобразената завист. 

Лъжливостта е свойство на етерното тяло и произлиза 

от Ариман. Когато човекът е свикнал да лъже в опреде-

лена възраст или когато поради лошо възпитание много 

лъже, в по-късна възраст винаги се вижда известна сра-

межливост, една невъзможност да се отправят очите към 

хората. Някои пословични правила в моралната област 

тук са наистина много правилни. Когато се казва, че ня-

кой човек не може да гледа в очите, се проявява лъжли-

востта. Страхливост и несамостоятелност се проявяват 

като душевни свойства в същия живот… 

Това, което в единия живот душевно се представя като 

кармично следствие, получава по-голяма сила в следва-

щия живот. Можем да докажем, че несамостоятелността, 

която се появява в единия живот (първоначално като ду-

шевно следствие от завистта) и плахостта (като следствие 

от лъжливостта) стават организиращи сили при изграж-

дане на тялото в следващия живот. Там те навлизат в те-

лесната организация. А този, който в предишен живот е 

изпитвал много завист, се ражда отново като човек, който 

във външната телесна организация има вече това, което 

го прави безпомощен човек. Който е бил лъжлив, се 

ражда така, че няма правилни отношения с околния си 

свят. Той не може да е обичан от близките си хора, чувства 

се отблъснат от тях… 

Да приемем, че едно такова дете се ражда в нашето об-

кръжение. Забележим ли при такова дете, че не може да 

влезе в отношения с нас, че плахо се отдръпва или е бол-

наво, бледо, човек като антропософ ще си каже: „Блед-

ността, предразположението за всякакви болести би 

трябвало да произлиза от завистлива природа в минало 

прераждане, а плахостта – от лъжливост.“  
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Не е случайно, че това дете се ражда именно в нашето 

обкръжение, защото една индивидуалност може да бъде 

поставена само там, където тя принадлежи… Хората се 

раждат в условия, към които принадлежат. Слабост и без-

помощност са следствия от предишна завист и ние сме 

събрани с това дете, понеже то ни е завиждало. А със сво-

ята плашлива същност то идва при нас, понеже ние сме 

тези, които то често е лъгало в едно предишно въплъще-

ние. Как да се държим в такъв случай? Тук не е нужно 

много да се мисли, а ние трябва да се държим така, както 

е най-морално в обикновения живот. 

Един човек, който ни завижда или ни критикува за 

всичко, най-добре се третира, когато му поднесем благо-

разположение и любов. Това е най-доброто държание. 

Това естествено не може да се направи навсякъде в на-

шето неестествено материалистично време. Но то е най-

доброто отношение спрямо едно дете, което се ражда с 

това предразположение. Ние няма само да констатираме, 

че детето ни е завиждало и лъгало в предишен живот, а 

твърдо ще решим да му дадем особено голямо благораз-

положение и да го придружим с топли чувства. 

Опитайте се да наблюдавате това и ще видите, че при 

едно такова дете бузките могат да порозовеят и то да стане 

силно. Необходимо е само такова държание винаги да 

бъде повтаряно. Същото е и с лъжливостта. Човек, който 

във всеки момент лъже, го променяме най-добре, когато 

правим всичко възможно да го научим да почувства какво 

е любовта към истината. Държим ли се така с едно плахо 

дете, ще видим, че вършим всичко, за да предотвратим 

засилването на проблема… Когато науката за духа нав-

лезе в културата и покаже своите истини по този начин, 

животът разцъфтява, докато материализмът показва сво-

ите неистини така, че животът опустява.“ (142) 

 

„Материалистът мисли, че причинява болка на чо-

века, когото е ударил с камък, и че изпълнената с омраза 
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мисъл не може да причини на ближния вреда. Но онзи, 

който наистина познава света, разбира, че от такава ми-

съл изхождат много по-силни влияния или следствия, от-

колкото някакъв захвърлен камък. Всичко, което мисли и 

чувства човек, има своите следствия в астралния свят, и 

ясновиждащият много ясно може да проследи как дейс-

тва например мисълта, изпълнена с любов към другия чо-

век и как влияе тя – ясновиждащият наблюдава как въз-

никва светлинна форма като малка чашка на цветенце, 

която любовно обвива със себе си астралното и етерно 

тяло на човека и по този начин в тях се внася нещо жи-

вотворно, даряващо блаженство.  

Мисълта на ненавист пък се забива в астралното и 

етерно тяло, подобно на поразяваща стрела. 

В тази област могат да се направят най-различни наб-

людения. В астралния свят съществува огромна разлика 

между изказването на вярна и лъжлива мисъл. Мисълта, 

отнасяща се към някоя вещ, се явява истина, доколкото тя 

се съгласува с нея. Да допуснем, че някакъв факт предиз-

виква следствие във висшите светове.  

Някой преразказва този факт вярно и тогава от раз-

казвача се излъчва към висините астрален образ, който се 

съединява с този, който е произлязъл от самия факт, и в 

резултат те заедно се усилват един друг. Тези подсилени 

форми служат на нашия духовен свят да става все по-под-

реден и съдържателен, което ни е и необходимо, ако ис-

каме човечеството да се придвижва напред.  

Ако фактът се изопачи, така че разказът за него да не 

съответства на случилото се, тогава мислената форма, из-

лизаща от разказвача, се сблъсква с формата, изхождаща 

от факта, и става взаимно разрушение. Такива експло-

зивни разрушения, предизвикани от лъжата, действат по-

добно на рана върху тялото, разяждаща организма. Така 

лъжата убива астралните образи, които са възникнали и 

трябва да възникват и се задържат или убиват така една 

част от прогресивното развитие.  
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Действително всеки говорещ истина съдейства за раз-

витието на човечеството, а всеки лъжец го възпрепятства. 

От тук е окултният закон: лъжата от духовна гледна точка 

е убийство. Тя не само убива астралния образ, но е и само-

убийство. Всеки, който лъже, става препятствие за собст-

вения си път. Подобни действия или следствия могат да 

се срещнат навсякъде в духовния свят. И ясновиждащият 

наблюдава, че всички чувства и мисли на хората имат 

последствия на астрално ниво. 

Всички наклонности на човека, неговият темперамент 

и постоянните качества на характера – всичко, което той 

мисли – постоянно се излъчва не само в астралния свят, 

но и по-нагоре в света на Девакан (умствения свят) … Така 

духовното знание ни показва, че ние не се явяваме изоли-

рани същества и че нашите мисли извикват към живот 

форми, които се отразяват в света на Девакан и го изпъл-

ват с всякакъв вид субстанция и есенция. Всичките че-

тири области на Девакана постоянно се намират под въз-

действието на човешките мисли, чувства и усещания. На 

висшите области, където се отразява Акашовата летопис, 

влияят човешките постъпки. Всичко, което се случва вън-

шно, се отразява във висшите области на Девакан. 

Сега ние можем да разберем по какъв начин човекът, 

спускайки се в ново въплъщение, създава отново и присъ-

единява към себе си своето астрално тяло. Всичко, което 

той е мислил, чувствал, усещал, е станало непреходна 

част от астралния свят.  

От всичко това тук са останали много следи. Ако в 

онова, което е мислил човекът, е имало много истина, 

тези следи ще му съставят добро астрално тяло. Всичко, 

което той е внесъл в долния свят на Девакан със своя тем-

перамент и т.н., съставя новото етерно тяло, а тези дела, 

които той е извършил, въздействат от висшите сфери на 

Девакан (където се намира и Акашовата летопис) върху 

локализацията на физическото тяло. Тук се намират тези 

сили, които поставят човека в определена местност. Ако 
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човекът е направил на някого зло, това е външен факт, 

който се издига до висшите сфери на Девакан. При ново 

влизане във физическо тяло този факт оказва влияние на 

силите, оставени от самия човек; това заставя човека да 

отиде – разбира се, под ръководството на висши същества 

– там, където ще може да изживее във физическия свят 

следствието от постъпките си. 

Всичко, което ние изживяваме външно и което не ни 

засяга вътрешно, при следващото прераждане действа 

върху нашето астрално тяло и предизвиква съответни 

особености в чувствата, усещанията и мислите. Ако живо-

тът е бил използван добре – много е било видяно, били са 

получени богати познания – като следствие се явява това, 

че астралното тяло в следващия живот се ражда с редки 

дарби в същите тези области. Изпитаното и преживяното 

се отпечатва по този начин в следващото въплъщение в 

астралното тяло на човека.  

Но това, което човек чувства, радостите и мъките, ко-

ито съставят вътрешния живот на душата – всичко това в 

следващия живот въздейства на етерното тяло, предиз-

виквайки в него устойчиви наклонности. Този, който е из-

питал много радост, ще има темперамент, склонен към 

радост. Този, който се старае да върши много добри дела, 

в следващия живот – благодарение на чувствата, които е 

изпитал при това – ще притежава истински талант да 

прави добро. В него ще има също така и добре развита съ-

вест и той ще бъде човек с висок морал. 

Това, което в този живот e в етерното тяло (устойчи-

вост на характера, наклонности и т.н.), се проявява в след-

ващия живот във физическото тяло, и то така, че човек, 

развиващ в себе си лоши наклонности и страсти, ще се 

прероди с недъгаво физическо тяло. И обратно: човек с 

добро здраве, способен да издържа много, е развивал в 

себе си в предишния си живот добри качества. Този, 

който постоянно боледува, е възприел в себе си лоши вли-

яния. По този начин ние сами имаме власт да направим 
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себе си здрави или болни... Необходимо е само да се изко-

ренят всички лоши пристрастия и тогава в следващия жи-

вот тялото ще бъде здраво. 

Може във всички подробности да се наблюдава как 

склонностите от един живот стават в следващия свойства 

на физическото тяло. Живот, изпълнен със склонност да 

се обича всичко наоколо – живот, излъчващ любов – в 

следващото прераждане ще донесе дълготрайна младост 

и цветущ вид. Любовта към всички същества и развива-

нето на чувството на симпатия създават физическо тяло, 

способно дълго време да бъде младо.  

А човек, чийто живот е изпълнен с ненавист и антипа-

тия към другите същества, който непрекъснато крити-

кува, към всичко е придирчив и страни от всичко, създава 

с тези свойства такова физическо тяло, което рано се със-

тарява и покрива с бръчки. Така склонностите и страстите 

от един живот се предават в следващото прераждане като 

процеси на физическото тяло… 

Силната жажда за забогатяване е насочена към това: 

да се натрупа повече – и ставайки склонност на човека, 

спомага в следващия живот той да има физическа пред-

разположеност към инфекциозните болести… Обратно, 

обективният стремеж на хората, които не искат да прис-

вояват нищо, умеят да правят добро на човечеството и ра-

ботят за обществото – с такава склонност етерното тяло 

създава в новия живот изразена издръжливост на зараз-

ните болести… 

Мнозина се оплакват например от болки и страдание. 

Но от висша гледна точка съвършено неправилно е да им 

се сърдим, тъй като – когато те бъдат преодолени и човек 

се окаже готов за ново въплъщение – болката и страдани-

ето ще станат източници на мъдрост, благоразумие и ши-

роко разбиране на живота.  

Дори в една нова книга, възникнала от материалис-

тичния възглед на нашето време, откриваме идеята, че на 

лицето на всеки мислител може да се открие застинала 
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болка. Това отдавна е известно на окултистите, защото 

висшата мъдрост на света се придобива със спокойно по-

насяне на болката и страданието. Това създава мъдрост в 

следващото прераждане. 

Никой, страхливо бягайки от болката, не можещ да я 

понесе, не създава за себе си основа за мъдрост. Ако про-

дължим да разглеждаме по-нататък, ще открием, че и за 

болестите не трябва да се оплакваме. Ако погледнем на 

болестта от гледна точка на вечността, трябва да се отна-

сяме към нея по съвършено различен начин. Понесените 

болести често се възвръщат в следващия живот под фор-

мата на особена телесна красота, така че красотата, която 

срещаме у хората, е придобита с цената на болест от пре-

дишен живот. Такава е връзката между увреждането на 

тялото вследствие на болест, особено вследствие на вън-

шни причини, и красотата… Кармично красотата е свър-

зана с болестите и се явява техен резултат… 

Всяка радост и всяка мъка, живеещи в астралното 

тяло, идват отново към нас в етерното тяло. Всичко, 

имащо свои корени в устойчивите влечения и страсти на 

етерното тяло, се появява във физическото тяло в качест-

вото на предразположеност. Обратно, това, което се 

прави посредством физическото тяло, се проявява като 

външна съдба в следващото въплъщение… 

Тук ние определено установяваме точката, в която 

външната съдба се намесва в хода на човешкия живот. 

Това действие на съдбата понякога дълго време не се про-

явява, но рано или късно то трябва да достигне до човека. 

Ако проследим живота на човек в различните преражда-

ния, винаги ще се вижда, че неговият живот в следващото 

прераждане се подготвя от съществата, действащи при 

навлизане на душата във физическото тяло; човекът се 

повежда към определено място, където неговата съдба го 

настига… Например някой има професия, която – както 

му се струва – му позволява да бъде доволен и щастлив. 

Изведнъж го уволняват и той не намира в своя град друга 
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работа; изпратен е далече, в друга страна, и му се налага 

са усвоява нова професия. Там той среща човек, с когото 

влиза в някакви отношения. Какво се е случило? Те два-

мата някога са живеели редом един до друг. И първият е 

останал тогава с нещо „длъжен“ на другия. Това е внесено 

в Хрониката Акаша и нейните сили са довели виновника 

тук, където трябва да се срещне с този, на когото е „длъ-

жен“, и да му върне дълга… 

Всичко, което правите недоброволно и към което сте 

тласкани, става под влиянието на различни Същества. 

Това не се получава от нищото. Различните зародиши на 

човешката природа постоянно се проникват със Същества 

и Посветеният Учител повелява да се извършват голям 

брой упражнения именно за това – да бъдат изгонени и 

човек да бъде все по-свободен. 

Съществата, с които е проникнато астралното тяло, ко-

ито правят това тяло несвободно, се наричат демони. Вие 

във вашето астрално тяло постоянно бивате проникнати 

с тези демони. Тези Същества, които вие създавате със 

своите верни или лъжливи мисли, постепенно израстват 

в демони. Има и добри демони, произхождащи от доб-

рите мисли, но лошите мисли и на първо място неистин-

ните, лъжливите мисли пораждат най-зловещите и отв-

ратителни демони, които се оказват „натъпкани“ в аст-

ралното тяло. По същия начин етерното тяло се пронизва 

от същества, от които човекът трябва да се освободи – 

призраци/спектри. Накрая, има и такива, които проник-

ват физическото тяло – фантоми.  

Покрай тези 3 вида има и други същества, които гонят 

и принуждават човешкия Аз – те са духове, както и самият 

Аз е дух. В крайна сметка именно човекът извиква към 

живот такива същества, които после – когато той слезе на 

Земята – определят неговата съдба. Те оживяват в тече-

ние на вашия живот, така че вие чувствате всички тези де-

мони, призраци и фантоми във вашите астрално, етерно 

и физическо тела. Всички те са в родство и се устремяват 
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към вас, когато вие отново се прераждате. 

Погледнете как тези истини са изразени в религиоз-

ните свидетелства. Ако в Библията се говори за изгонване 

на демони, това не е някаква абстракция, а трябва да се 

разбира в буквален смисъл. Какво е правил Исус Христос? 

Той е изцелявал обсебените от зли духове, унищожавал 

демоните от астралното тяло. Това са реални процеси и 

това трябва да се разбира напълно буквално. И Сократ, 

този светъл ум, говори за своя демон, който действал в не-

говото астрално тяло. Това е бил един добър демон – не 

бива да си представяте демоните непременно като лоши 

същества. Но има и ужасни, пагубни демони. Всички де-

мони на лъжата действат по този начин, като че ли отб-

лъскват човек назад в неговото развитие… 

Отделният човек, бидейки част от цялото човечество, 

влияе на останалия свят, говорейки истина или лъжа, по-

неже въздействието ще бъде съвършено различно в зави-

симост от това дали той ще създаде демони на истината 

или демони на лъжата. Представете си народ, състоящ се 

само от постоянни лъжци. Тези хора биха населили аст-

ралния свят с неприятни демони на лъжата, а те биха 

могли на физически план да се превърнат в епидемии. Ба-

цилите всъщност не са нещо друго, освен физически въп-

лътените демони на лъжата. По този начин вие разби-

рате, че лъжата от древни времена се появява в световната 

карма във вид на цяло войнство същества… 

Вие видяхте, че това, което се намира в етерното тяло, 

в следващия живот влияе на физическото тяло. Така 

склонността на човек да мисли по един напълно опреде-

лен начин влияе на физическото тяло и за следващото 

прераждане – не е без значение дали мислите духовно 

или материалистично.  

Човек, знаещ нещо за висшите светове – достатъчно е 

само да вярва в тях – в своя следващ живот ще притежава 

хармонично физическо тяло, спокойна нервна система, 

тяло, което може да се управлява чак до нервите.  
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Обратно: човек, признаващ за реално само това, което 

присъства в сетивния свят, разпростира този свой образ 

на мислене върху собственото си физическо тяло и в след-

ващото прераждане то ще бъде предразположено към 

нервни заболявания, ще бъде дисхармоничен, нямащ 

твърд волеви център. Материалистът се разпада на части, 

а духът обединява, понеже той е единство. 

Такъв вид предразположеност се проявява в отделния 

човек по силата на съдбата в следващото въплъщение, но 

освен това тя и преминава през поколенията, така че де-

цата и внуците на тези хора, които са били материалис-

тично настроени, трябва да изкупват това със слабост във 

своята нервна система и нервни заболявания.  

Такава нервозна епоха, каквато е нашата, се явява 

следствие на материалистичните настроения на предход-

ното столетие и великите Учители на човечеството осъз-

нали необходимостта да противопоставят на това течение 

течението на духовното мислене… 

Ако духовното течение не се ползва от влиянието си, 

нервността като кармично следствие ще има по-голямо 

въздействие върху човечеството и както в средните векове 

е имало епидемии от проказа, в бъдеще ще се появяват 

тежки нервни заболявания и цели епидемии от лудост, 

предизвикани от материалния строеж на мислите – и 

цели народи ще бъдат обхванати от тях. 

Разбирането на тази сфера от закона на кармата 

трябва да доведе до това: Духовната наука да стане не 

предмет на спорове, а изцелително средство за човечест-

вото. Колкото повече духовност има в човека, толкова по-

вече се изчиства всичко, което е свързано със заболявани-

ята на нервната система и душата.“ (33) 

 

„В астралното тяло Луцифер поражда егоизма, в етер-

ното тяло – лъжата и неистинността, във физическото 

тяло – болестта и смъртта. Естествено, всички наши мате-
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риалистично мислещи съвременници се учудват извън-

редно много, когато Духовната наука свързва болестта и 

смъртта с влиянието на Луцифер. Но това също има отно-

шение към Кармата. Болестта и смъртта никога не биха 

засегнали човека, ако не съществуваше луциферическото 

влияние. Кармическата последица от луциферическото 

влияние се изразява именно в това, че човекът потъна 

прекалено навътре в материята – нещо, което трябваше 

да бъде уравновесено чрез болестта и смъртта.“ (143) 
 

Кармични връзки между душите 
 

Учителя: 
 

„Според кармичния закон всички хора се намират в 

близки или в далечни отношения с цел да се разплатят; 

съвременните хора трябва да знаят този закон, за да лик-

видират правилно със своята карма, иначе, ако не знаят 

какъв е този закон и какво изисква, те ще създадат по-

между си нови кармични отношения, които в бъдеще 

трябва да се изправят. Например ако някой господар тре-

тира зле своите слуги, в бъдеще той ще стане слуга, а те – 

негови господари, и дълго време ще трябва да им слугува, 

за да се изплати. Така че когато някой се запитва защо 

трябва да слугува на хората, ще знае, че причината за това 

се крие в неговото минало, когато е искал да подчини съз-

нанието на някои хора, да ги направи свои слуги. А това е 

абсолютно забранено! Да подчиниш съзнанието на някой 

човек значи да подчиниш Божественото в този човек на 

себе си, да го направиш твой слуга… 

Когато иска да обсеби нещо с чувствата си, човек си 

създава карма; когато даде свобода на хората, той ликви-

дира със своята карма. Ако изисквате от някой ваш прия-

тел да ви обича, да ви покаже любовта си, той ще сложи 

на главата ви юлар, отзад ще ви боде с остен и ще ви пита 

съгласни ли сте да ви обича по този начин – това значи да 
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се създаде карма между двама души. Страшно нещо е за-

конът на кармата – тя може да започне даже и от една гор-

чива дума, казана на някой човек при неблагоприятно съ-

четание на условията; тази дума може да е казана при-

видно деликатно, с усмивка на лице, но щом е горчива, тя 

произвежда вече своя ефект. Както и да е казана горчи-

вата дума, тя носи със себе си хиляди злини.  

Следователно бъдете внимателни към всяко свое чув-

ство, към всяка своя мисъл – преди да ги изразите, преце-

дете ги, за да не падне с тях нещо нечисто. През какво ще 

ги прецеждате – през филтри. От гледището на окултната 

наука сърцето, умът и волята на човека са филтри, с които 

се прецеждат неговите чувства, мисли и действия; всяка 

мисъл, всяко чувство и всяко действие трябва да минат 

през ума, сърцето и волята на човека, за да се филтрират 

– само след като се филтрират, тогава могат да се посадят 

в градината на душата. 

За да разбере човек кога се е създала карма между 

двама души, не е нужно непременно да бъде ясновидец. И 

без да бъде ясновидец, той ще разбере как и кога се е съз-

дала кармата – достатъчно е човек да направи най-мал-

кото отклонение от закона на Любовта…  

Не се минава много време и виждаме, че кармата на-

лага своя печат на лицето, на очите или другаде някъде. 

Например когато човек си служи много с лъжата, някои 

мускули на лицето се свиват, а лъчът, който излиза от 

очите му, пада надолу, към центъра на Земята; ако се пог-

ледне в огледалото и види този лъч, насочен към Земята, 

той сам няма да се хареса… 

Красотата се дължи на вътрешната хармония в човека. 

За да придобие и запази тази красота в себе си, човек 

трябва да бъде абсолютно чист… 

Който мисли, че може да надхитри закона на кармата, 

той се лъже. За такива хора може да се употреби българс-

ката поговорка: Хитрата лисица с двата крака влиза в 

капана.“ (147) 



 
242 

„В сегашното ваше положение, като ученици, бъде-

щата ви карма ще се определи от вашата Любов. Вашата 

сегашна Любов ще определи бъдещото положение в дру-

гите животи. Ако в тия хора, около които живеете, сте вло-

жили вашата Любов – тази Божествена Любов – те ще ви 

бъдат приятели в следващото прераждане; ако не сте вло-

жили Любовта, ще ви бъдат неприятели.  

Този, когото не си обичал, може да ви бъде мъж, жена 

и като такъв ще ви малтретира; може да ви бъде син, дъ-

щеря; може да ви бъде слуга, господар; в каквото положе-

ние и да бъде, ще ви малтретира.  

Но ако сме дали тази Любов, всички ще дойдат да ни 

помагат. Тази Любов ще се върне и ще каже: „Вие ни да-

дохте и ние ще дадем; вие не дадохте и ние няма да да-

дем.“ – Тогава няма какво да се сърдите.“ (144) 

 

Рудолф Щайнер: 

 

„Когато в даден земен живот сте заедно с определени 

хора, то вие сте били заедно с тези хора също и в един ми-

нал живот на Земята – поне общо взето, тъй като нещата 

могат малко да се разместят, – а също и в един още по-

преден земен живот. 
 

 
 

Да, но онези, които живеят 50 години по-късно от вас, 

те също са били в предишния земен живот заедно с някои 

хора! Общо взето хората от редицата В не ще се срещнат с 

хората от редицата А. Това е една потискаща мисъл, но 

една вярна мисъл: Фактически нещата стоят така, че жи-

вотът на хората на Земята протича в ритми.  
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Една вълна от хора напредва общо взето от един земен 

живот в друг земен живот; една друга вълна хора нап-

редва от един земен живот в друг земен живот и тези хора 

по определен начин са разделени едни от други, не се съ-

бират в земния живот. През дългия живот между смъртта 

и едно ново раждане, те се събират заедно, обаче в земния 

живот фактически е така, че винаги слизаме на Земята за-

едно с ограничен кръг от хора.  

Именно за повтарящите се земни съществувания съв-

ременното групиране има голямо значение.“ (29) 
 

„Ние трябва ясно да съзнаваме, че съвместният живот 

на хората съществува не само тук, на физическата Земя, 

но и там, във висшите светове. И както работата на хората 

в духовната сфера достига физическия свят, така и всички 

отношения между един човек и друг, всички техни връзки 

един с друг, които имат място тук долу, се простират и в 

духовната област. 

Да си представим това с един конкретен пример. Да 

вземем отношенията между майка и син. Може да въз-

никне въпросът: „Съществува ли в тях някаква връзка, ко-

ято няма да се прекъсне след земния живот?“ – Да, такава 

връзка има. И тя е много тясна и здрава! Майчината лю-

бов има поначало животински характер – в нея има нещо 

от рода на природния инстинкт.  

С израстването на детето тази връзка става морална, 

духовна. Когато майката и детето се учат да мислят съв-

местно и изпитват общи усещания, природният инстинкт 

постепенно отстъпва – той само дава повод да бъдат свър-

зани с прекрасните връзки, обясняващи майчинската лю-

бов и любовта на детето в един висш смисъл. Взаимното 

разбиране и душевната любов, които се развиват тук, 

имат продължение и в духовните области, въпреки че за 

известно време двамата се оказват привидно разделени 

от смъртта на единия. След този отрязък от време, връз-

ката, образувала се в този живот, остава също толкова 
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жива и дълбока. Двамата остават заедно – само животин-

ските, природните инстинкти трябва да бъдат в началото 

отстранени… 

Да вземем друг пример. В този свят се създават прия-

телски връзки, които се раждат от духовното родство – те 

продължават и горе, в Девакан. Тук са корените на общес-

твените отношения, които ще се разкрият в следващия 

живот. И ние – създавайки на Земята душевни съюзи – 

работим над формата, която приема Девакан.  

Всички ние сме работили така, съединявайки с връз-

ките на любовта човек с човек. По този начин ние създа-

ваме нещо, което не е важно само за Земята, но и образу-

ваме връзките в Девакан…  

Човекът трябва да бъде окрилен от чувственото съзна-

ние за това, че ако още тук човешките души са съединени 

с връзки, това се явява основа на вечното развитие. 

Да предположим, че на някоя друга физическа пла-

нета има такива същества, които са несимпатични един 

на друг, които могат да се свържат един с друг само с 

много малко връзки на любов. Те биха имали беден Дева-

кан. Богат, съдържателен Девакан има само тази плане-

тарна област, където такива връзки на любовта съединя-

ват хората. Този, който вече се намира там, в Девакан, и 

по принцип не може да бъде видян от обикновения човек, 

има съзнание за връзките с тези същества, които са оста-

нали тук. Има дори средства да се усилят тези душевни 

връзки. Ако ние изпратим на нашите починали мисъл, 

изпълнена с любов, но не егоистична любов, то по този 

начин ние укрепваме чувството на свързаност с тях.“ (33) 

 

Карма, Свобода и Необходимост 
 

Учителя: 
 

„Защо човек иска да умре? – Всички хора, които искат 

да умрат, то е защото имат желание да ликвидират със 
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старите си дългове. И действително те забравят дълговете 

си като умрат, но законът е такъв, че след като дойдат 

втори път на Земята, пак ги хващат.  

А дали приемате прераждането или не – това за При-

родата нищо не значи. Някой откраднал от българската 

държава 10 милиона и избягал в чужбина. След 20 години 

отново се връща в България. Властта забравила ли е това? 

– Не, ще го пипне веднага. „Как? Изминали са се вече 20 

години. Тези 20 години не обезличават ли 10-те мили-

она?“ – Не обезличават. Ако властта не прощава, приро-

дата е още по-строга в своите изисквания.“ (145) 
 

Рудолф Щайнер: 

 

„Да предположим, че  двама-трима души се приготвят 

за излет. Те възнамеряват да предприемат пътуване през 

един планински проход. Когато се пътува през един такъв 

проход, случва се примерно някъде горе да има надвисна-

ла скала. И така, сега хората се приготвят за пътуването и 

искат да тръгнат в определеното време. Обаче кочияшът 

си поръчва още една халба бира, която му донасят със за-

къснение. Той закъснява да тръгне с 5 минути. После сяда 

в колата и компанията тръгва. Всички се отправят нагоре 

към планинския проход. И тъкмо когато стигат там, къде-

то се намира надвисналата скала, тя се откъсва, пада вър-

ху колата и премазва цялата компания. Хората загиват, а 

кочияшът остава незасегнат… 

Сега Вие ще попитате: „Има ли кочияшът някаква ви-

на за трагедията или тук е в сила една абсолютна необхо-

димост? Беше ли абсолютно необходимо тези хора да бъ-

дат сполетени от нещастието? И беше ли мудността на ко-

чияша само донякъде вплетена в тази необходимост? Или 

бихме могли да мислим, че ако кочияшът би бил точен, 

пътниците нямаше да бъдат засегнати от падналата 

скала, понеже в този случай щяха да изпреварят момента 

на срутването, макар и с няколко секунди?“ 
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Ето как в областта на всекидневния живот рано или 

късно възниква големият въпрос за свободата и необхо-

димостта, който е вътрешно свързан с това, което нарича-

ме „вина“ или „невинност“. Естествено, ако всичко подле-

жи на някаква абсолютна необходимост, тогава не бихме 

могли да говорим за вина на кочияша… 

Когато човек се заема с разрешаването на такъв въп-

рос, той най-напред си казва: „Ето сега аз ще проследя ця-

лата верига от събития: кочияшът закъснява, колата 

тръгва, скалата пада и т.н.“ – Когато човек проследява по-

добна верига от събития, той си задава въпроса: „Има ли 

тук, в самата основа на случката, някаква необходимост, 

или всичко би могло да стане и по друг начин?“  

Тогава той насочва своя поглед единствено върху вън-

шните събития – вижда ги в тяхната последователност и 

в условията, при които те се разиграват на физическия 

свят. Но човекът е склонен към подобни размишления са-

мо тогава, когато е настроен материалистично… 

В хода на годините аз съм споменавал много случаи, 

за които е трябвало да признаем: „Да, в духовния свят ста-

ва именно противоположното на това, което бихме пред-

положили, че става, изхождайки от условията на физи-

ческия свят.“ 

А сега нека да се върнем на моя пример: когато виж-

даме една компания, тръгнала на екскурзия с колата си, 

да минава под една скала, която се срутва и премазва 

всички – това е едно физическо събитие.  

Обаче успоредно с това физическо събитие, един вид 

вътре в него – както и нашето етерно тяло е вътре в нас – 

възниква едно свръхсетивно събитие. И сега идва ред да 

се убедим в следното: Свръхсетивното събитие може да 

бъде пълната противоположност на това, което става тук 

във физическия свят. Ако човек не внимава достатъчно, 

тук се поражда един източник на много заблуждения. Ко-

гато някой е стигнал до атавистичното ясновидство, с не-

го може да се случи следното: да предположим, че една 
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компания тръгва на екскурзия, обаче в последния момент 

един от участниците се отказва. И това е именно една лич-

ност, която притежава ясновидство.  

Тази личност не тръгва с другите. След известно време 

тя получава едно видение, в което може да се открие ня-

какво събитие. Естествено, видението може да открие как 

другите лица от компанията са премазани от скалата, но 

видението би могло да бъде от съвсем друго естество – то-

зи ясновидец може да види например, че с тези хора се 

случва нещо, при което те изпитват някакво особено го-

лямо щастие. Да, би могла да се получи видение за едно 

изключително щастливо събитие.  

И чак после съответната личност би могла да научи, че 

компанията е загинала по един толкова трагичен начин. 

Всичко това би могло да се случи тогава, когато атавис-

тичният ясновидец би съзрял не това, което става на фи-

зическото поле, а онова, което се разиграва като успо-

редно протичащо събитие в астралното поле, и че може 

би в момента, когато въпросните лица напускат вече фи-

зическия свят, те са призовани за някаква особена мисия 

в духовния свят и сега тя ги изпълва с качествено нови си-

ли за един нов живот в духовния свят.  

Накратко: съответната личност би могла да възприеме 

събитието в свръхсетивните светове, протичащо точно в 

противоположната посока. Да, точно тази противополож-

ност често се оказва един неоспорим факт. Действително 

случаят може да бъде такъв, че тук, на физическото поле, 

да се случи някакво нещастие, докато в свръхсетивния 

свят това нещастие да отговаря на едно изключително го-

лямо щастие за съответните души. 

А сега някой, който счита себе си за по-умен от мъдро-

то ръководство на света – и такива хора има – би могъл да 

каже: „Ако аз управлявах света, никога не бих тласнал ду-

шите към някакво щастие в духовния свят, наказвайки ги 

в същото време с едно нещастие тук, във физическия свят! 

Аз бих постъпил много по-добре!“ 
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Естествено, на такива хора винаги може да се отго-

вори: „Да, лесно е за разбиране, че на физическото поле 

човек винаги може да бъде заблуден от Ариман. Но все 

пак мировата мъдрост знае повече за нещата. Онова, ко-

ето ни предстои тук, може да бъде от такова естество, че с 

оглед на задачата, която израства сега за душите в духов-

ния свят, е необходимо тъкмо това изживяване тук на фи-

зическото поле, за да насочат те своя поглед към въпрос-

ното физическо събитие и да извлекат от него нужните 

сили. С други думи: тези 2 събития – физическото и ду-

ховното – са по необходимост взаимно свързани за онези 

души, които са въвлечени в дадената ситуация. 

Можем да приведем хипотетични примери от всяка-

къв вид за това как тук, на физическото поле, се разиграва 

някакво събитие, но и че съществува едно етерно тяло на 

същото това събитие – едно свръхсетивно събитие, което 

е свързано с физическото.  

Накратко: ние не бива да се придържаме само към об-

щото твърдение на пантеистите като казваме, че в осно-

вата на физическия свят стои един духовен свят, а трябва 

да разглеждаме нещата конкретно – при всяко физическо 

събитие трябва да бъдем наясно: в неговата основа стои 

едно духовно събитие и само взаимното допълване между 

физическото и духовното събитие дава едно цяло. 

Но сега, когато проследяваме събитията на физичес-

кото поле, ние стигаме дотам, че обгръщаме тези събития 

в едни или други мисли. И когато проследяваме събити-

ята на физическото поле, ние действително стигаме до-

там, че за всяко събитие търсим определена причина, съ-

образявайки се с причинно-следствените закони. И това 

не може да става по друг начин. Навсякъде за едно следс-

твие ние търсим съответната причина. Когато нещо е ста-

нало, ние винаги търсим причината. 

Но това означава: ние търсим необходимостта. При 

простия пример, който избрах, ако постъпите с нужната 

педантичност, вие бихте могли да си кажете: „Ето, тези 
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хора бяха заедно. Те взеха решение да тръгнат в точно оп-

ределено време. Но когато се опитам да проследя защо 

кочияшът се забави, аз ще тръгна да търся причината по 

различни пътища. Първо, ще се спра на кочияша и защо 

той е бил възпитан така, че е станал един бавен и муден 

човек. После ще разгледам различните обстоятелства, по-

ради които неговата халба бира е закъсняла. Тук навсякъ-

де ще срещна цяла верига от причини.  

Вече посочих как едно обстоятелство се намесва в дру-

гото, така че нещата не биха могли да се развият по няка-

къв друг начин. И постепенно ще стигна дотам, че напъл-

но да изключа свободната воля на кочияша, защото, ко-

гато за всяко следствие имаме съответната причина, в то-

ва се включва също и всичко онова, което човекът върши. 

Кочияшът си поръчва още една халба бира може би защо-

то на младини е бил твърде малко наказан и бит. Ако бе-

ше бит повече, нещата едва ли биха протекли така.“ 

Следователно ние навсякъде опираме до връзката 

между причина и следствие. Този факт обаче е свързан с 

обстоятелството, че нашите понятия са валидни само в ус-

ловията на физическия свят. Защото, когато искате да 

разберете нещо, тогава една мисъл задължително трябва 

да произтича от друга – вие сте заставени да развиете ед-

ното звено на веригата от другото.  

Присъщо за природата на понятията е, че едното тряб-

ва да произтича от другото. Друг начин няма. Обаче всич-

ко онова, което на физическото поле е нагледно и съобра-

зено с понятията – то веднага се променя, щом се издиг-

нем в най-близкия свръхсетивен свят. Там вече нямаме 

работа с причини и следствия, а със Същества. Там се на-

месват именно Съществата. Във всеки момент се намесва 

някакво друго духовно Същество, което или помага, или 

пречи. Там съвсем нямаме работа с това, което можем да 

проследим чрез нашите понятия… 

И сега ние трябва да разберем следното: в основата на 

нашия свят стои един друг свят, за който не бива само да 
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предполагаме, че е просто духовен свят, а за него трябва 

да предположим, че там съществува един съвършено друг 

род връзки между събитията; и с начина, по който изпол-

зваме нашите понятия, за да обясняваме или доказваме 

това или онова, там, в конкретните ситуации на духовния 

свят, ние не можем да сторим нищо... 

Онова, което нашето време поражда като беди и разо-

чарования, ще доведе все пак и до едно задълбочаване на 

душата, до едно отвръщане от материализма. И с цената 

на известни душевни усилия ние отново трябва да стиг-

нем до едно безпристрастно изследване на света, до едно 

ново познание, което допълва сетивните събития, така че 

да има поне малка група хора, която може да предпо-

ложи: всички страдания, всички болки, през които хората 

минават днес на физическото поле, в целия напредък на 

човечеството, те са само едната страна на една друга, на 

една свръхсетивна страна на нещата… 

Обаче пред нас постоянно застава това, че когато вър-

ху напоените с кръв бойни полета на Европа се възцари 

мирът, трябва да съществува и една малка група от хора, 

която да чува – духовно да чува и да предчувства – онези 

послания, които тогава ще се изливат от духовните свето-

ве към умиротвореното човечество.” (44) 
 

„Ние не бива да забравяме, че докато протича види-

мото, физическото събитие, едновременно с него протича 

и едно невидимо, духовно събитие, което има много по-

голямо значение от това, което се открива пред нашите 

физически сетива. Онова, което са изживели в духовния 

свят душите, чиито тела са били затрупани от скалата, мо-

же да бъде безкрайно по-важно от това, което се е случило 

външно. И събитията, които са настъпили там, са непос-

редствено свързани с цялото бъдеше на тези души.” (44) 
 

„Ако някой вярва, че може да намери причината за да-

дено събитие в непосредствените условия, всред които то 

се разиграва, може да се случи следното: Наблюдавайки 
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отстрани, човек вижда например следното: Ето тук се сре-

щат двама души. Сега той постъпва според изследовател-

ския подход на естествената наука. Двамата се срешат. 

После той проучва къде са били съответните двама души 

преди да се срещнат, къде са били един час преди сре-

щата, откъде са тръгнали за да се срещнат. Така той може 

да проследи, поне за известно време, как нещо сякаш ги 

ръководи в дадена посока и как накрая двамата се срешат. 

Но друг някой, който не се интересува от тези подроб-

ности, случайно научава, че двамата са уговорили своята 

среща още преди 5 дни и накратко отсича: „Те се срещат, 

понеже са уговорили своята среща!“ 

Виждате ли, тук Вие имате възможност сами да се уве-

рите: Причината съвсем не трябва да се търси там, където 

се намира непосредствено предшестващото събитие, и ко-

гато търсим причината само там, ние не стигаме до ни-

къде, защото можем да проследим веригата от причини 

само до определен момент. Така стоят нещата и при наб-

людението на природния свят, особено при събития, в ко-

ито по един или друг начин са включени и човешки съ-

щества. Обаче, когато постъпваме така, че търсим само 

предходните събития, вярвайки, че ще стигнем до съот-

ветните причини, ние изпадаме в грешка – поддаваме се 

на една голяма измама… 

Онзи, който иска да ограничи своите наблюдения са-

мо в рамките на физическия свят, ще проучи някои 

факти, свързани с близкото минало на въпросния човек. 

Ако се задълбочи още по-нататък, той ще проучи как е 

бил възпитан той или пък ще провери неговата наследст-

веност и така нататък. Но да предположим, че в деянието, 

извършено тук във физическия свят, се е вляло нещо, ко-

ето може да бъде намерено единствено в живота, който 

съответният човек е имал между своята смърт и поредно-

то си ново раждане.  

Тогава това ще означава, че в момента на раждането 

ние прекъсваме линията на причините и стигаме дотам, 
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че пред нас застава нещо подобно на уговорката между 

двамата души. Защото онова, което аз изследвам сега, мо-

же да е било предопределено още преди столетия тъкмо в 

живота между последната смърт и поредното ново раж-

дане. И тъкмо онова, което е било преживяно там, се вли-

ва сега в моите намерения и действия… 

Ако отново насочим поглед към човешките събития, 

ние навсякъде ще открием нишките на необходимостта. 

Защото, ако бихме поискали да представим всяко едно 

човешко действие като плод на свободата, ние също ще 

изпаднем в един голям предразсъдък. Отново бих желал 

да се обоснова с един хипотетичен пример. Нека да пред-

положим следното: Някой израства според специфични-

те условия на своето раждане, детство, възпитание и т.н. 

След известно време става селски пощенски раздавач, 

който всяка сутрин пътува до съответното село, за да раз-

дава писма. После отново се връща. На следващата сут-

рин пак заминава за селото.  

Вярвам, че всички ще се съгласите: във всички тези 

случаи ние се натъкваме на една строго определена необ-

ходимост. Защото, ако проучим специфичните условия, 

свързани с неговото раждане, детство и т.н., ако съпоста-

вим всички по-важни събития, които са се случили в не-

говия живот, ще установим как всичките са групирани по 

такъв начин, че да направят от него един пощенски раз-

давач; и как например в съответното време се освобожда-

ва едно свободно място, което той по необходимост тряб-

ва да заеме веднага. И тогава вече свободата престава да 

съществува. Защото, естествено, той не може да променя 

адресите на писмата, които разнася: тук напира една неу-

молима външна необходимост: на чия врата ще позвъни, 

на чия врата няма да позвъни и т.н. Да, тук ние виждаме 

колко много необходимост има в това, което този човек 

трябва да върши всеки ден. 

Но сега нека да предположим още нещо… На един 

друг по-млад човек – достатъчно млад, за да не може да 
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бъде наречен ленивец – изведнъж му хрумва: „Аз всяка 

сутрин ще тръгвам с пощенския раздавач и ще го придру-

жавам по неговите маршрути.“ – И всяка сутрин той за-

почва да става рано и да тръгва след селския пощенски 

раздавач, изпълнявайки всички отделни поръчки заедно 

с него, а после отново да се връща у дома си. Този добро-

волен ангажимент продължава известно време.  

Скъпи мои приятели, няма никакво съмнение, че в то-

зи случай не можем да говорим за необходимост в онзи 

смисъл, в който говорихме, когато ставаше дума за пър-

вия пощенски раздавач. Защото всичко онова, което вър-

ши първият пощенски раздавач, става по необходимост. 

Обаче във втория случай не е така: там нямаме никакви 

задължения и необходимости. По-младият човек би мо-

гъл всеки ден да си остава у дома и да не придружава по-

щенския раздавач, като в крайна сметка това не би про-

менило нищо в обективния ход на нещата… 

С други думи: Първият човек върши всичко по необ-

ходимост, вторият – в свобода. Това твърдение може да 

бъде изказано съвсем категорично. И въпреки всичко в 

известен смисъл и двамата вършат едно и също. Дори 

бихме могли да си изградим следната представа: бихме 

могли да предположим, че за по-младия човек настъпва 

един ден, когато той отказва да стане от леглото. Сега той 

би могъл да преустанови своите визити с пощенския раз-

давач, но въпреки това става и тръгва, защото вече е свик-

нал. Всичко, което досега той вършеше в свобода, от сега 

нататък започва да го върши по необходимост.  Нагледно 

виждаме как свободата се слива с необходимостта.“ (44) 

 

„Разгледайте една толкова забележителна фигура ка-

то Гьоте – той влезе в световната история и за него бихме 

казали: Ето, ако проследим възпитанието на един такъв 

човек, ще установим как Гьоте се издигна до висините на 

своето творчество благодарение на импулсите, които го 

насочиха да напише своя „Фауст“ и другите си съчинения, 
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като всичко, което Гьоте създаде, е донякъде резултат от 

неговото възпитание… 

Можем да проследим цялото духовно развитие на 18 

век. Вземете отделните подробности – например обстоя-

телството, че преди Гьоте да е мислил за някакъв „Фауст", 

Лесинг вече е проектирал един Фауст – един Фауст вече е 

съществувал. Или с други думи: Мисълта за Фауст е въз-

никнала от духовните проблеми, които са занимавали чо-

вечеството – идеята за Фауст е възникнала от самите ду-

ховни импулси.  

Нека добавим, че когато разглеждаме Лесинговия Фа-

уст и многото други поетични творби върху Фауст, бихме 

могли да обобщим: „Всички те ни отвеждат до Фауст.“ 

Сега ние бихме могли – така да се каже – да оставим 

Гьоте встрани и въпреки това пак ще стигнем до Фауст ка-

то до един вид необходимост. Фауст е възникнал от нещо, 

което е съществувало и преди него. Да, ние бихме могли 

да оставим Гьоте встрани… и да проследим до най-големи 

подробности как например в Европа се появява едно та-

кова съчинение като Нибелунгите, как после то се сгъстя-

ва до поетичната творба, описваща Парсифал, и как Пар-

сифал застава пред нас като един търсещ човек.  

И как – от определен момент на развитието – възник-

ва друга еволюционна степен, в рамките на която идеята 

за Парсифал ще бъде напълно забравена, като на нейно 

място ще възникне онази забележителна идея, която е 

представена в народната легенда за Фауст, която после 

предизвика литературната поява на Гьотевия Фауст… 

Нека да се изразя по друг начин: Дори ако франкфур-

тският съветник Каспар Гьоте и съпругата му не бяха ро-

дили сина си Волфганг или ако синът Волфганг би умрял 

веднага след раждането – както знаете, той се е родил 

много трудно, напълно посинял и без малко щял да умре 

след раждането – все пак няма никакво съмнение, че по-

етична творба, подобна на „Фауст“, така или иначе щеше 

да възникне, макар и от друг автор… 
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Сега вече бихме могли да поставим въпроса: Действи-

телно ли Гьоте създава „Фауст“ по своя собствена воля, т.е. 

в свобода, както впрочем и цялото си творчество, или пък 

в основата на всичко е налице една безусловна необходи-

мост? Скъпи мои приятели, най-голямата свобода 

е налице тогава, когато човек върши това, което е 

световноисторически необходимо… 

Гьоте не би могъл да създаде своя „Фауст“ през 14 век. 

Да се появи „Фауст“ през 14 век би било абсолютно невъз-

можно. Тогава Гьоте чисто и просто не би могъл да напи-

ше своя „Фауст“. – Защо не? – Защото съществува нещо, 

скъпи мои приятели, което трябва да обозначим като 

„празнота“ на световните събития относно определени 

еволюционни импулси.  

Както не можете да налеете вода в съд, който е вече 

пълен догоре, или както можете да налеете само опреде-

лено количество вода в един съд, който е отчасти пълен с 

вода, така също вие не можете да влеете по свое желание 

един или друг импулс в едно „запълнено“ време. През 14 

век не съществуваше празнота за нещо като съдържани-

ето на „Фауст“, което би се вляло във физическия свят от 

духовния свят чрез един велик човек – този 14 век беше 

запълнен от нещо друго.  

Световните процеси и събития протичат в определени 

цикли от време. И когато един цикъл от време е запълнен, 

настъпва празнота за онези нови импулси, които биха 

могли да заемат място в световноисторическите събития 

едва по-късно… 

В известен смисъл ние сами избираме момента, в кой-

то слизаме на Земята, според нашите вътрешни заложби 

и качества. И според тях се формира онази вътрешна не-

обходимост, която после ще проличи в нашите действия. 

И ако сега обгърнете с поглед всичко това, тогава за вас 

няма да съществуват вече никакви противоречия, когато 

наблюдавате отделните събития в хода на времето… за-

щото виждате как Гьоте гледа от горе и там той подготвя 
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в своята вътрешна организация всичко онова, което по-

късно ще намери външен израз в една или друга от него-

вите поетични творби.  

И по-късно, намирайки се вече на физическото поле, 

той освобождава същите онези душевни сили, които – 

още преди раждането си – е всмукал в себе си като квин-

тесенция на най-важните събития, разиграли се през ми-

налите векове. Между тези две твърдения: „Гьотевите 

творби трябваше да възникнат в строго определено 

време“ и „Гьоте ги създаде напълно свободно“ – няма ни-

какво противоречие… 

Онова, което е станало във времето преди написването 

на „Фауст“, е същото, което покълва в душата на Гьоте, по-

неже се е натрупало там чрез наблюдението, насочено от 

духовния свят надолу към Земята. Защото всички ние 

непрекъснато участваме в развитието на света… 

Скъпи мои приятели, най-свободен може да бъде 

онзи, който съумява да развие ясното съзнание: „Аз не 

върша нищо друго, освен онова, което е духовно необхо-

димо.“ – Нещата … могат да бъдат разбрани само чрез ед-

но живо проникване в техните действителни причини… 

Тъкмо чрез това, че съзнателно се отдаваме на нещо, 

което сме приели за една необходимост, ние сме физичес-

ки свободни… Сега е времето, когато онзи, който е узрял 

за това, би могъл да се приближи до Духовната наука. 

Външно никой не е принуден по необходимост да стори 

това. Но човек може да го приеме като една вътрешна не-

обходимост, защото то е необходимо именно в настоящия 

цикъл от еволюцията на човечеството.  

По този начин човекът се подчинява на необходи-

мостта, обаче прави това в свобода. На физическото поле 

нищо не го подтиква към тази крачка…  

Тук етерното тяло самичко си дава импулса, който го 

изпълва с необходимост… С други думи: човекът се нау-

чава да разпознава духовната необходимост и така прави 

себе си все по-свободен за всичко от живота в условията 
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на физическия свят. 

Сега Вие бихте могли да възразите: Нима поради това, 

че някой се издига до една духовна необходимост, той би 

трябвало да стане по-свободен за живота на физическия 

свят? Това е действително така.  

Поради обстоятелството, че човекът се свързва с пото-

ка на духовните причини и ги оставя да „преминат“ през 

него, фактически той приема елементи, които го изтръг-

ват от оковите на физическия свят. Естествено, човекът не 

може да се освободи от това, което му е отредено от него-

вата минала инкарнация, от неговата Карма…  

Когато човекът може да следва по свободно взето ре-

шение един импулс, извлечен от духовния свят, той става 

все по-свободен и по-свободен за всичко, което иначе го 

обвързва с физическия живот дори и след като е минал 

през Портата на смъртта… 

По този начин ние приемаме това, което трябва да 

дойде от духовния свят, устремяваме се към свръхсетив-

ните Същества, които гледат надолу към нас от духовния 

свят. Ето защо ние твърдим, че напредваме в окултното 

обучение именно когато се издигаме, следвайки една ду-

ховна необходимост, до Съществата, които гледат надолу 

към нас. Ето защо постоянно подчертаваме: Ние се изди-

гаме с нашето съзнание нагоре към Съществата, които ни 

заливат с импулси от духовния свят…  

Ние усещаме нечие духовно присъствие, което иначе 

долавяме в себе си като едно несъзнателно действие... при 

което обаче сме напълно сигурни: „Сега Духът е в нас!" – 

и ние сме длъжни да го следваме навсякъде… 

Ето кое следователно е важното: да разберем, че от оп-

ределен момент нататък душите трябва да станат духовно 

осъзнати за епохата, в която живеят – да укрепят волята 

си, да отворят чувствата си за светлината на Духа. Едва то-

гава от сегашните събития ще бликнат необходимите си-

ли за изграждането на бъдещия свят.“ (44) 
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Болестта и здравето  
в светлината на Кармата 

 

Учителя: 
 

„Ако някой е оглупял, то е защото е употребил своето 

знание за развращаването на хората. Такъв човек в след-

ващото прераждане ще бъде изпратен като един първок-

ласен глупак – със слаб ум и ограничени дарби.  

Виждате един човек, който е сакат. Казвате: „горкият 

човек!“. Добре, но той в миналото е изпочупил много 

крака и ръце на другите и затова сега Господ го връзва в 

ръцете и краката.“ (69) 
 

„Лъжата изменя състава на кръвта. Даже нещо повече 

– тази крива мисъл причинява в друго прераждане криви 

черти на лицето. Едно силно чувство на омраза и желани-

ето за отмъщение са свързани с черния дроб и го разру-

шават. Според окултизма различните лоши мисли и чув-

ства нападат различните органи, според това с кои от тях 

са свързани. Например нисшите чувства ще разрушат 

черния дроб, а това ще привлече разстройство на другите 

органи в тялото, защото функцията на черния дроб е 

свързана с всички други органи на тялото. Гордостта и ал-

чността ще причинят повреда пак на черния дроб.“ (117) 
 

Рудолф Щайнер: 

 

„Днешният човек вярва, че една болест има близки и 

непосредствени причини. Основната характеристика на 

съвременното мислене, и то във всички негови области, е 

стремежът към удобство; а да се задоволим с непосредст-

вените причини е нещо изключително удобно.  

По отношение на болестите, хората, и най-вече самите 
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болни, вземат под внимание само най-близките и непос-

редствени причини. Защото как да отречем, че и самите 

болни прибягват до това удобство.  

При тези обстоятелства лесно възниква недоволство 

ако лекарят не открие непосредствените причини. Ако не 

помогне веднага, значи нещо е недогледал. Да, удобство-

то в мисленето е нещо характерно за нашата епоха. Обаче 

всеки, който се заема да изследва Кармата и нейните да-

лечни разклонения, е длъжен да отправя своя поглед все 

по-далеч назад от днешните събития. Рано или късно той 

ще стигне до извода: една болест може да бъде разбрана 

само ако разширим погледа си назад и обхванем най-да-

лечните събития от живота на болния човек. 

Когато обсъждаме проблеми, свързани с болестта и 

здравето, преди всичко възниква един важен въпрос: 

„Как можем изобщо да си изградим понятие за болестта? 

Какво всъщност представлява тя?“ … Когато става дума за 

болести при човека, налице са нередности не само в чо-

вешкото физическо тяло, но и в свръхсетивните му със-

тавни части – в етерното и астралното тяло… 

Припомнете си описанията, които съм давал за живо-

та по времето на Камалока. След като човек отхвърли 

етерното си тяло като един вид втори труп, той изживява 

целия си живот, само че в обратна посока, минавайки 

покрай всичките си действия и изживявания, но по такъв 

начин, че съвсем не остава равнодушен към тях. Понеже 

през времето на Камалока човекът все още разполага със 

своето старо астрално тяло, опитностите, които е имал, 

предизвикват бурни чувствени изблици. 

Да предположим, че един човек умира на 70 години; 

той изживява в обратен ред живота си и стига до своята 

40 година, когато е ударил някому плесница. Сега той из-

питва болката, която е причинил на другия човек. Сегаш-

ното страдание поражда един вид упрек и този упрек ос-

тава у човека като постоянен копнеж да изкупи стореното 

зло в следващия си живот.  
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Вие разбирате, че след като тези астрални изживява-

ния се разиграват в периода между смъртта и новото раж-

дане, това, което изживяваме, прониква дълбоко в наша-

та вътрешна същност и активно участва в изграждането 

на новото ни физическо тяло. След като дори в обикнове-

ния живот определени травмиращи изживявания лесно 

могат да породят меланхолични черти в настроението, ще 

се съгласим, че много по-интензивните душевни събития 

по времето на Камалока могат да предизвикат съдбонос-

ни промени в изграждането на физическото тяло през но-

вата инкарнация… 

Това, което осъществяваме в живота като действия, 

след като минем през Портата на смъртта се превръща в 

могъщи афекти; и тези афекти, които сега не могат да бъ-

дат удържани от никакви земни представи и от никакво 

физическо съзнание – защото тук изобщо няма нужда от 

мозък – биват изживени с помощта на друг, по-дълбок 

вид съзнание и пренасят последиците от нашите минали 

действия в следващата инкарнация. Ето защо няма да се 

учудите, ако разберете, че ако един човек в предишната 

си инкарнация е мислил, чувствал и действал само егоис-

тично, и види след смъртта плодовете на своите егоистич-

ни мисли, чувства и воля, ще се изпълни с ярост срещу са-

мия себе си. Така стоят нещата в действителност.  

Човек сам поражда тенденциите, които в новата ин-

карнация ще насочи срещу себе си. И доколкото тези тен-

денции идват от егоистичната същност на човекa, вече на-

миращ се в духовните светове, те ще се проявят в следва-

щата му инкарнация под формата на един нездрав орга-

низъм. Нека повторим: един болнав организъм може да 

бъде кармично свързан с егоистичните действия на чове-

ка в неговата предишна инкарнация… 

Нека да предположим, че в една от своите инкарнации 

даден човек показва особена склонност към лъжата. Тази 

склонност идва от подсъзнанието и блика от най-дълбо-

ките и тъмни пластове на душата. Защото, ако човек би се 
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подчинил само на своите висши морални подтици, той 

изобщо нямаше да лъже. Към лъжата го тласкат само оне-

зи афекти и чувства, които идват от подсъзнанието. А там 

вече има нещо животинско!  

Ако даден човек е бил лъжец, след смъртта неговите 

действия, произтекли по-рано от склонността му да лъже, 

отново ще породят бурни афекти и неумолимата тенден-

ция да работи срещу самия себе си. И тогава този човек 

ще донесе в следващата си инкарнация не само един слаб 

организъм, а и един неправилно, дефектно изграден ор-

ганизъм с несъмнено увредени вътрешни органи, макар и 

в техните най-фини структури. Всичко това води начало-

то си от предишната склонност към лъжа! 

Но откъде идва самата склонност да се лъже? В самата 

нея вече има нещо, което е нередно. Тук ние трябва да се 

върнем още по-назад. Науката за Духа показва: в рамките 

на дадена инкарнация, един безсмислен и празен живот, 

непознаващ нито преданост, нито обич, има тази особе-

ност, че през следващата инкарнация той се проявява в 

склонността да се лъже; а склонността да се лъже мета-

морфозира по време на по-следващата инкарнация в неп-

равилно изградени вътрешни органи! 

Ето как можем да проследим кармичните последици в 

три последователни инкарнации: повърхностен душевен 

живот в първата инкарнация, склонност към лъжа във 

втората инкарнация и физическа предразположба към 

заболяване в третата инкарнация. 

Да, Кармата действа по точно определен начин както 

в здравето, така и в болестта. Тук отбелязвам в скоби, че 

фактите, за които става дума, са извлечени с помощта на 

духовнонаучно изследване.“ (86) 

 

„При събитията, разиграващи се между смъртта и но-

вото раждане, човешката индивидуалност приема в себе 

си особени сили. По времето на Камалока пред духовния 

взор на човека преминават всички събития от последния 
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му живот, ръководените от самия него добри и зли дела, 

качествата на неговия характер и т.н., и че чрез съзерца-

ването на собствения си живот той сам пробужда копнежа 

да изправи всичките си несъвършенства, да изкупи всич-

ките си грешки, да изгради и утвърди в себе си онези ка-

чества, които ще са му необходими за тази голяма цел. И 

ако проумеем този факт, можем да сме напълно сигурни: 

Човекът носи този копнеж със себе си и в мига на своето 

раждане го сваля във физическия свят. 

Да, той активно участва в изграждането на своето ново 

тяло и върши това с оглед на силите, които е донесъл от 

предишните си инкарнации, както и от периода между 

смъртта и поредното си ново раждане. Въоръжен с тези 

сили, той влиза в своето ново тяло. Ето защо е напълно 

ясно, че новото тяло може да бъде болнаво или здраво 

според това дали човек влага в него нищожни или могъ-

щи сили. 

Ако например по време на живота в Камалока, човек 

долови следните думи: „През последния си живот ти се 

прояви като един човек, чиито постъпки бяха под изклю-

чителното влияние на твоите афекти, на гнева, страха, 

изобщо на твоите страсти“, тази констатация ще има за 

него точно определени последици. И сега тези постъпки 

застават като живи пред неговата душа в света на Кама-

лока и от тях се поражда следната мисъл: „Ти трябва да 

положиш усилия и да станеш по-съвършен, така че занап-

ред да не допускаш постъпки и действия, които да са под 

влиянието на твоите афекти!“ 

Тази основна мисъл се превръща в съставна част на чо-

вешката индивидуалност; минавайки през зачатието и 

раждането. Тази мисъл нахлува като една реална сила и 

се намесва в изграждането на новото тяло. Ето как в ново-

роденото физическо тяло се промъква стремежът да пос-

тъпваме с целия организъм, съставен от физическо тяло, 

етерно тяло, астрално тяло, по такъв начин, че да изклю-

чим каквато и да е възможност от действия, мотивирани 
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от афекти, гняв, страх, омраза, завист и т.н.; така човек 

наистина става по-съвършен и се издига до там, че може 

да предприема действия, които всъщност са кармично из-

правяне на предишните му постъпки. Така под влиянието 

на един разум, далеч превъзхождащ неговия обикновен 

разум, човек се прониква от стремежа към все по-пълно 

съвършенство в дадена област и към кармично възмездие 

на своите минали действия. 

Помислете колко безкрайно сложен е животът и как 

човек ден след ден предприема постъпки и действия, ко-

ито изискват подобно кармично възмездие, и ще разбе-

рете: „Когато душата се инкарнира в новото тяло, десетки 

и стотици тенденции, десетки и стотици мисли, очакващи 

кармично възмездие, са вече вътре в него – тези всевъз-

можни тенденции и мисли се преливат и кръстосват, при-

даващи по този начин определена конфигурация на чо-

вешкото физическо и етерно тяло. За да съм напълно 

ясен, ще се спра на един ярък пример… 

Нека да предположим следното: през последния си 

живот един човек е живял така, че неговите действия са 

били ръководени от едно твърде слабо Азово чувство, ко-

ето е било прекалено отдадено на външния свят – до сте-

пен на известна несамостоятелност и безличие. Това са 

все черти, които не са вече подходящи за сегашното ево-

люционно равнище на човечеството. Следователно, в съ-

ответната инкарнация на този човек, неговите действия 

са носели отпечатъка на едно слабо или липсващо Азово 

чувство. И ето, че по времето на Камалока той отново зас-

тава пред своите действия, произтичащи от едно слабо 

или липсващо Азово чувство.  

Сега той поема в себе си една друга тенденция: „Ти 

трябва да развиеш в душата си сили, които ще укрепят 

твоя Аз; през една следваща инкарнация ти трябва да си 

осигуриш възможността да работиш срещу съпротивата 

на твоето тяло – срещу силите, които напират към теб от 

физическото, етерното и астралното тяло и подкопават 
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себесъзнанието…“ 

А това, което ще се разиграе през следващата инкар-

нация, едва ли ще проникне в полето на съзнанието. Мал-

ко или много то ще остане в областта на подсъзнанието. 

Въпросният индивид ще се устреми към такава съдба в 

следващата си инкарнация, която ще го сблъска с най-

яростните предизвикателства спрямо Аза, така че той ще 

е принуден да се бори с всички сили за своето себесъзна-

ние. Той ще бъде магнетично привличан към такива обс-

тоятелства, които ще пораждат изключителни трудности, 

така че неговото себесъзнание просто ще води непрекъс-

нат бунт срещу съответния строеж на физическото, етер-

ното и астралното тяло. 

Колкото и странно да звучи, индивидуалностите, об-

ременени с такава Карма, влизат по един твърде характе-

рен начин в новата инкарнация и всячески търсят достъп 

до такива обстоятелства, че да бъдат изложени на епиде-

мии като холерата, защото тя им предлага горчивата въз-

можност да се срещнат с току-що описаното съпротивле-

ние. Вътрешната борба на заболелия човек срещу съпро-

тивлението на трите тела ще предизвика през следващата 

инкарнация значително усилване на себесъзнанието. 

Да се спрем и на друг ярък пример, и – за да вникнете 

по-добре в нещата – нека да изберем противоположния 

случай. Нека си представим, че по времето на Камалока 

един човек вижда как през изминалия си живот е предп-

риемал действия под влиянието на прекалено силно себе-

съзнание – как се е уповавал преди всичко на самия себе 

си, на своя Аз. И сега си дава сметка, че трябва да обуздае 

себичното начало в себе си. В следващата си инкарнация 

той на всяка цена ще търси такива ситуации, при които 

неговите 3 тела няма да представляват никаква преграда 

за неговия Аз, така че Азът непрекъснато ще остава без 

никаква телесна опора и ще се изявява по някакъв абсур-

ден начин. А подобни условия са налице, когато Кармата 

срещне този човек с маларията. 
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Тук Вие сте изправени не само пред болестта като кар-

мично следствие, но и пред основния принцип: човек се 

насочва към едни или други обстоятелства от един много 

по-висш разум – а не от този, който може да бъде обхва-

нат с помощта на обикновеното съзнание – за да се развие 

в хода на своята Карма. Ако внимателно се замислите вър-

ху тези думи, лесно ще вникнете в епидемичния характер 

на някои болести.  

Бихме могли да посочим най-различни примери, ко-

ито ще ни убедят как в резултат на своите опитности през 

времето на Камалока човек активно търси онези обстоя-

телства, които ще го срещнат с една или друга болест, за 

да може – чрез нейното преодоляване и чрез разгръщане 

на спонтанните лечебни сили в себе си – да получи мощен 

тласък в цялостното си развитие. 

Преди малко споменах, че когато човек се ръководи 

предимно от своите афекти, по времето на Камалока той 

отново се вижда изправен пред собствените си прояви и 

действия, които са буквално пронизани от афекти и 

страсти. Този факт пробужда у него определена тенден-

ция: в следващата инкарнация той ще срещне нещо, и то 

в собственото си тяло, чието преодоляване ще му позволи 

да извърши действия, с които ще поправи лошите после-

дици от постъпките през предишния си живот. Тук става 

дума за онова заболяване, която наричаме дифтерия; тя 

се проявява при кармична готовност да се срещнат с тази 

болест хора, които в предишната си инкарнация са се ръ-

ководели от афекти, страст и т.н… 

Виждаме следователно как Кармата действа и в боле-

дуването, и в преодоляването на болестта. Сега вече не ни 

изглежда странно, че именно в областта на Кармата са за-

ложени лечимостта и нелечимостта на дадена болест. Ако 

Вие приемете, че кармичната цел на боледуването е да 

направи човека по-съвършен, стигаме до извода: след ка-

то човек влиза в новата си инкарнация, ръководен от сво-

ите опитности в света на Камалока и носещ готовността 
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да се разболее от определена болест, същевременно той 

развива и онези вътрешни лечебни сили, необходими за 

цялостната му еволюция.  

Да предположим, че в сегашната си инкарнация даден 

човек – поради структурата на своя организъм и поради 

своята Карма – може да преодолее болестта и още в този 

живот да осъществи напредък в развитието си. В този слу-

чай възможността да бъде излекуван има своя по-дълбок 

смисъл. Болестта отстъпва и – тържествувайки над нея – 

човек се зарежда с много по-съвършени сили от тези, с ко-

ито е разполагал преди. Да, ако поради своята Карма той 

разполага с необходимите сили и ако предишната му съд-

ба сега го поставя при благоприятни обстоятелства, улес-

нявайки го да бъде полезен за себе си и за другите, тогава 

на оздравяването не може да попречи нищо; човекът се е 

възползвал от болестта и е направил огромна крачка нап-

ред в своето развитие… 

Дали една болест завършва с оздравяване или смърт 

зависи изцяло от Кармата. Когато обхващаме болестите 

от по-висшата гледна точка на човешката Карма, ние се 

приближаваме до едно дълбоко помирение със самия жи-

вот; защото вече знаем: болестта ускорява развитието на 

човека – дори и когато има смъртен изход – но тя прави 

това само според великите закони на Кармата.  

Разбира се, недопустимо е да вадим заключението, че 

при определени болести смъртта би била един желан 

край. Това не би трябвало дори и да се помисля, защото 

въпросът дали една болест ще приключи с оздравяване 

или смърт се решава от сили, които стоят много по-високо 

от нашето обикновено съзнание… 

Ние сме длъжни да помогнем на всеки човек за да раз-

вие своите собствени оздравителни сили или да потърсим 

помощ от външната природа. От нас напълно трябва да 

отпадне съображението дали даден човек трябва да живее 

още или ще е по-добре да мине през Портата на смъртта; 

в противен случай нашата помощ просто не съществува. 
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Истинската помощ се опира на човешката индивидуал-

ност – тя апелира преди всичко към собствените оздрави-

телни сили на болния – лекарската помощ се свежда само 

до това да ги подкрепя и насърчава. Единствено в този 

случай тя не засяга човешката свобода… 

Коренно различни изглеждат нещата ако ние зало-

жим върху „нелечимост“ и допуснем, че ще е по-добре за 

болния човек да потърси условията на един друг свят. 

Това би означавало да се намесим в неговата индивидуал-

на съдба и да я подчиним на други фактори. Това би оз-

начавало да наложим нашата воля над едно друго човеш-

ко същество. Нека да предоставим решението на самия 

човек! С други думи: ние трябва да направим всичко въз-

можно, за да настъпи оздравяването. Всички усилия в 

името на оздравяването идват от едно съзнание, което от-

говаря на сегашното планетарно развитие на Земята; вся-

какви други мерки биха надхвърлили нашата Земя; там 

влизат в съображение други сили, до които нашето обик-

новено съзнание не може да се добере. 

Следователно виждаме как правилното кармично раз-

биране за „лечимите“ и „нелечимите“ болести поражда у 

нас стремежа да помогнем на болния с всички възможни 

средства; от друга страна то ни позволява да понесем и 

всяко друго решение, идващо от духовния свят. Спрямо 

тези „други решения“ не можем да направим нищо, а и не 

е нужно… 

Кармичното разбиране съвсем не парализира нашата 

воля относно лечението, а я засилва до неподозирани раз-

мери. То ни поставя в хармония дори и с най-тежките уда-

ри на съдбата, когато те ни срещат с нелечимостта на една 

или друга болест.“ (86) 

 

„Нима не е възможно, след като болестите са карми-

чни последици от минали постъпки, да предположим – а 

духовните факти говорят достатъчно ясно в полза на та-

кова предположение – че продуктът на метаморфозата – 
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болестта – може да бъде избегнат до такава степен, че 

вместо това, което се надига от организма и се проявява 

като болест и съответния лечебен процес – като една стро-

га педагогическа мярка – да породим в себе си духовния 

еквивалент на всичко това; така че – ако сме достатъчно 

умни – да превърнем болестта в един духовен процес и да 

осъществим педагогическата мярка не чрез болестта, а 

чрез силите на нашата собствена душа? 

Понеже отново навлизаме в областта на фактологи-

ята, бих желал да се спра на конкретен пример. Налага се 

отново да припомня, че примерите са минали през основ-

на духовнонаучна проверка; изобщо аз никога не съм 

предлагал хипотези, а само конкретни и добре проучени 

„случаи“. 

Нека да приемем, че на определена възраст даден чо-

век се заразява от дребна шарка (морбили), а ние имаме 

задачата да вникнем в кармичните закономерности на то-

зи случай. Тогава ние ще установим, че заразяването с 

дребна шарка е кармична последица от един предишен 

живот, който бихме могли да опишем по следния начин: 

През миналата инкарнация въпросната личност не се е 

интересувала особено от външния свят – не в грубо-его-

истичен смисъл, но все пак е предпочитала да се занимава 

със себе си. Следователно това е една личност, която е раз-

мишлявала много, но не върху външните събития, а в 

рамките на своя собствен душевен свят.  

Днес вие несъмнено ще срещнете много хора, които 

вярват, че могат да решат световните загадки с помощта 

на самовглъбяване и безкрайно ровене в едни или други 

подробности. Личността, за която аз конкретно говоря, 

искаше да разбере живота не като се вслушва в съветите 

на другите, а с безплодно мъдруване относно това как 

следва да постъпи при едни или други обстоятелства. 

Тази слабост на душата,  която се очерта приживе, доведе 

това лице до там, че в живота между смъртта и новото 

раждане то трябваше да подготви своя бъдещ организъм 
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за заразяването с дребна шарка в относително късен пе-

риод от следващата си инкарнация. 

Сега идва ред да поставим въпроса: „Добре, от една 

страна дребната шарка е физическо-кармична последица 

от миналия живот, но как да си обясним душевното със-

тояние на този човек? Не е ли също и то кармична после-

дица от миналия живот?“ 

Душевното състояние на въпросната личност, която се 

разболява от дребна шарка, е такова в сегашната инкар-

нация, че тя непрекъснато е изложена на самоизмами. 

Следователно на самоизмамите трябва да гледаме като на 

душевно-кармична последица от предишния живот, до-

като дребната шарка е само физическо-кармичната му 

последица. 

Да предположим сега, че още преди разболяването от 

дребна шарка тази личност би предприела нещо, за да по-

добри своя нравствен облик, например да изработи така-

ва душевна нагласа, която да я предпазва от всякакви 

илюзии и самоизмами. В този случай новите душевни си-

ли биха предотвратили дребната шарка, правейки я из-

лишна, защото в организма вече е налице нещо, с което 

самовъзпитанието постига същото кармично уравновеся-

ване на неправилните тенденции от миналия живот.  

И ако от посочената гледна точка ние обхванем док-

рай тази проблематика, както и всички частни случаи, ще 

установим, че официалните данни напълно потвържда-

ват – и то до най-малките подробности – всичко, което бе-

ше казано тук.  

Ако размислите върху моите обяснения на дребната 

шарка, ще разберете защо тя принадлежи към обичайни-

те и широко разпространени детски болести. Защото спо-

менатите душевни качества наистина се срещат у твърде 

голям брой хора, а в определени епохи те са особено под-

чертани. И когато една такава личност се инкарнира, тя 

се стреми по възможно най-бързия начин да направи съ-

ответната кармична корекция – още повече, че в периода 
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между раждането и обичайните детски болести по прави-

ло изобщо не може да се говори за самовъзпитание; ето 

защо вместо него идват детските болести: те са органич-

ното самовъзпитание в този възрастов период.“ (86) 

 

„Човек трябва да остави своята лоша карма преди да 

навлезе в определен момент в една нова област през вре-

мето между смъртта и новото раждане. Злото не може да 

влезе в слънчевото съществуване. Има една поговорка, 

която в съзнанието на днешните хора се отнася обаче 

само за физическите въздействия на Слънцето.  

Тази поговорка гласи, че Слънцето огрява еднакво 

доброто и злото. То прави това, но не приема злото в себе 

си. Когато духовно виждате доброто в душата на човека, 

то е ярко като слънчева светлина, но по духовен начин. 

Когато обаче виждате в човека това, което е зло в него, то 

е тъмно както някое място, където не прониква слънчева 

светлина. И така, цялото зло трябва да бъде изоставено от 

човека, когато навлиза в слънчевото съществуване между 

смъртта и новото раждане. Там той не може да го вземе 

със себе си.  

Но помислете само, че в своя земен живот човекът е 

единство. Неговото физическо и душевно-духовно същес-

твуване са свързани в една цялост. Във вените на човек, 

който мисли само зло, кръвта – дори и да не може да се 

констатира с грубите инструменти – не само тече раз-

лично, но има и различен състав от тази на човек, който 

носи в душата си само добро!  

А сега си представете, че един лош човек достигне 

пред слънчевото съществуване в живота между смъртта и 

ново раждане. Той трябва да изостави всичко, което е 

лошо в него. Но с това остава също и значителна част от 

самия него, защото злото е свързано именно с него.  

То е единство с него. Поне дотолкова, доколкото то е 

единство, той трябва да откъсне от себе си онова, което 

живее като зло в него.  
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Но ако тук на това място човек трябва да остави нещо 

от самия себе си, от своето собствено същество, какво ще 

е следствието? Следствието е, че той влиза в слънчевото 

съществуване като духовно осакатен. И слънчевото съ-

ществуване може да направи нещо само с това, което чо-

век донася със себе си.  

Слънчевото съществуване ще го срещне с онези същес-

тва, които могат да си сътрудничат с него и действат за-

едно с него между смъртта и ново раждане.  

Но вземете един краен случай, скъпи приятели – взе-

мете случая, в който един човек е бил толкова лош и 

враждебен към хората, че в себе си е желал злото на 

всички хора. Да предположим, макар и хипотетично, че 

той е бил такъв злодей, че в действителността не може да 

съществува по-голяма лошота. Какво става с един пълен 

злодей, който изцяло се е отъждествил със злото, когато 

стигне в тази точка и трябва да остави извън себе си 

всичко, което е свързано със злото? 

Той трябва да остави извън слънчевото съществуване 

самия себе си. Между смъртта и ново раждане ще е минал 

през сферата на Луната, ще е срещнал там лунните същес-

тва, ще се е срещнал даже и със съществата от йерархията 

на ангелите, които се намират във връзка с него, както и с 

други ангелски същества, които са във връзка с тях. Но 

сега той стига на края на този свят.  

Минавайки през сферата на Меркурий и Венера се 

приближава до Слънцето, но преди да навлезе в същинс-

кото слънчево съществуване трябва да изостави самия 

себе си навън, защото е бил съвършен злодей. Какво 

следва от това? Той съвсем не влиза в слънчевото същест-

вуване. Ако не иска да изчезне напълно от света, веднага 

трябва да се приготви за ново въплъщение и отново да 

слезе в земното съществуване. Така че при един пълен 

злодей ще откриете, че след смъртта си той скоро се зав-

ръща в земното съществуване.  

Но такива пълни злодеи всъщност не съществуват. 
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Всички хора в определен смисъл са поне малко добри. Ето 

защо всички хора навлизат поне за известно време в 

слънчевото съществуване. Но според това доколко човек 

се е осакатил сам като духовно-душевно същество, той 

навлиза наблизо или надалеч в слънчевото съществуване 

и именно от него придобива силата да изгради своя след-

ващ земен живот, да го поправи, защото това, което чове-

кът носи в себе си, може да бъде поправено само от слън-

чевото съществуване… 

Човекът излиза навън в космическото съществуване, 

но той отново се връща… И сега, след като в слънчевото 

съществуване всъщност съм бил един атрофиран човек, 

аз отново приемам в себе си това, което съм оставил преди 

да вляза в слънчевото съществуване.  

Но това, което сега приемам, е основата на моя земно-

телесен организъм. Следователно, внасяйки в слънчевото 

съществуване само една част от мен – именно тази, която 

може да влезе там – аз мога обратно да донеса оплодена, 

одухотворена от него само онази част от моето човешко 

същество, която съм пренесъл през слънчевото съществу-

ване… 

В целия човек остава онова, което е свързано с тази 

сфера на Слънцето и то остава като заложба за неговото 

здраве… А всичко, което представлява онази част, която 

не минава през слънчевия живот, е свързано със залож-

бите на болестите при човека.“ (35) 

 

„Ако продължим да изучаваме още по-внимателно ис-

тинската същност на Кармата, ние ще проумеем не само 

връзката между външните причини и миналата инкарна-

ция, но и това как всички злополуки и инциденти, които 

днес твърде лекомислено наричаме „случайни“, са зако-

номерно свързани с протичането на нашия предишен жи-

вот. Искаме ли да вникнем в тези скрити и сложни отно-

шения, налага се да отправим още по-дълбок поглед вър-

ху самата природа на човешкото същество… 
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Нещата са замислени така, че – когато се прераждаме 

– ние имаме съвсем точни основания и поводи, свързани 

с нашата вътрешна организация – да се насочим към тази 

или онази родителска двойка, към тази или онази геог-

рафска област, към този или онзи народ. Дори когато ста-

ва дума за наследствени черти, тази важна подробност не 

бива да се забравя… 

Нека си представим сега как – поради определени пос-

тъпки в едно от миналите си прераждания – човек под-

готвя у себе си онези причини, които през периода между 

смъртта и новото раждане водят до едно по-мощно про-

никване на етерното тяло във физическото. С други думи: 

ще произлязат действия – макар и в спящото съзнание – 

които по-късно ще доведат до „по-дълбоко“ разположени 

болестни процеси. В този случай човек непрекъснато е 

принуден да търси външните поводи, които ще му дадат 

възможност да се срещне с болестта. 

Може и да изглежда странно, че тези процеси не могат 

да бъдат ясно доловени от обикновеното Азово съзнание. 

Работата е там, че ако би бил насочван от своето обикно-

вено Азово съзнание, човек никога нямаше да извърши 

тези действия. Неговото Азово съзнание никога не би му 

заповядало да попадне в едно огнище от микроби.  

Да предположим обаче, че е необходимо да настъпи 

например една външна злополука, за да се прояви истин-

ския смисъл на боледуването. И сега това висше съзна-

ние, което нахлува във физическото тяло, активно започ-

ва да търси болестотворните причини.  

Дълбоката същност на човека търси болестотворните 

причини, за да осъществи болестният процес. А истинска-

та и дълбока същност на болестта ни учи, че дори тогава, 

когато липсват каквито и да е болки, са налице известни 

вътрешни противодействия. А дори и да се появят болки, 

решителният фактор може да се окаже друг: собственият 

порив към външните болестотворни причини, бликащ от 

по-дълбоките пластове на човешкото съзнание! 
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Колкото и гротескно да звучи, това е точно така: С по-

мощта на „другото“ съзнание ние сами търсим болестите, 

понеже се нуждаем от тях… 

Определена степен на съзнанието отвежда даден чо-

век в едно инфекциозно огнище, но той може също и да 

се бори срещу инфекцията и да промени нещата с хигиен-

ни или други мерки, които обаче той ще извлече от своето 

„горно“ съзнание. Чисто безсмислие би било ако в своето 

подсъзнание човек сам търси зародишите на болестта, а 

не може, от друга страна, да се бори срещу тях със силите 

на своето „горно“ съзнание.  

Ще се убедим и в друго: еднакво логично е както да 

търсим възможността да се разболеем, така и да се борим 

срещу болестите с хигиенични и други средства, които из-

вличаме от нашето „горно" съзнание.“ (86) 

 

„Как човек подготвя в себе си причините за болестния 

процес? Защо поражда в себе си стремежа да е болен? 

Какво точно го ръководи, когато между смъртта и новото 

раждане събира онези сили, които в следващия живот ще 

се проявят като болест? – Към всичко това го тласка въз-

можността, че може да попадне както под изкушението 

на луциферическите сили, така и под изкушението на 

ариманическите сили. Вече добре знаем какво означава 

„да попаднеш под властта на Луцифер“.  

С Луцифер е свързано всичко, което ни разяжда като 

страсти, себелюбие, егоизъм, суета и високомерие – 

всичко, което възгордява нашия Аз. Т.е. ако се поддадем 

на силите, които действат в нашето астрално тяло, изра-

зяващи се най-общо в егоистични желания и страсти, то-

ва означава, че в съответната инкарнация ние сме попад-

нали под властта на Луцифер.  

И като резултат от нашите действия, извършени под 

влиянието на Луцифер, през периода между смъртта и 

новото раждане ние се изпълваме с един основен стре-

меж: да се инкарнираме по такъв начин, че да привлечем 
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към себе си определен болестен процес, за да можем – 

преодолявайки го – отново да се освободим от пипалата 

на Луцифер. Ако луциферическите изкушения изобщо не 

бяха тук, ние нямаше да попаднем в тях, но нямаше и да 

се обогатим с тези нови и могъщи сили… 

Ето защо на болката трябва да гледаме като на нещо, 

което – в случай, че определяме луциферическите влия-

ния като зли сили – ни предлага добрите сили, с чиято 

помощ ще си послужим с болката, за да се освободим от 

пипалата на злите сили; те няма да представляват вече 

предишната опасност за нас. Ако към болестния процес – 

настъпващ като последица от изкушенията на Луцифер, в 

които сме попаднали – не се прибави и болката, ние бих-

ме си казали: „В края на краищата, съвсем не е толкова 

лошо, че сме попаднали в примките на Луцифер!“ – И то-

гава изобщо не стигаме до там, че да напрегнем собстве-

ните си сили, за да се освободим от Луцифер.  

Болката … е нещо, което може да ни отклони от опас-

ността отново да попаднем под властта на Луцифер, къде-

то вече сме се оказали негови пленници. Ето как болката 

се превръща в наш възпитател, що се отнася до изкуше-

нията на Луцифер. 

Няма смисъл да се повдига възражението: „Как може 

болката да бъде наш възпитател, след като само страдаме, 

без да долавяме нейната благотворна сила?“ – Ако не до-

лавяме нейната благотворна сила, това е само поради не-

достатъците на нашето Азово съзнание. В подсъзнанието 

съответният процес е вече факт, макар и в дневното си 

съзнание човек да не знае нищо за него: „Сега аз изпит-

вам болка и тя е един вид помощ, която добрите сили ми 

изпращат, за да поправя моите грешки!“ – Така в подсъз-

нанието се надига една сила, която се проявява като кар-

мично уравновесяване – като един импулс да не попад-

нем отново в плен на онези инстинкти и страсти, лежащи 

в основата на сегашното заболяване. 

Ето как Кармата разгръща своята дейност, ето как ние 
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попадаме под властта на Луцифер, ето как луциферичес-

ките сили ни тласкат към болестите, които ще срещнем 

през една от следващите ни инкарнации; едва сега разби-

раме, че добрите сили прибавят болката към органичното 

увреждане, за да разполагаме в нейно лице с едно могъщо 

възпитателно средство, лежащо под прага на нашето 

обикновено съзнание. Сега вече знаем: Навсякъде, където 

към болестта се прибавя и болка, ние сме изправени пред 

луциферическите сили, които са предизвикали тази бо-

лест. Болката е признак, че в основата си тези болести са 

предизвикани от Луцифер… 

Добрите Същества осъждат човека на болка, защото те 

се борят срещу Луцифер. Сега се опитайте да свържете то-

зи факт с преданията на Стария Завет. Там, още в нача-

лото, влиянията на Луцифер са символично представени 

в образа на „змията“, която „съблазнява“ Ева, така че сега 

трябваше да се появят противниците на Луцифер и да 

осъдят човечеството на това, което наричаме „болка“. Да, 

сега идва Съществото, чийто противник е Луцифер, и за-

явява, че отсега нататък болката ще бъде неразделна част 

от човечеството. Точно това прави Яхве или Йехова, кога-

то казва: „В болка ще раждаш децата си!“ 

Библейските предания не могат да бъдат тълкувани 

точно, преди да се познават основните принципи на Ду-

ховната наука. Едва тогава проличава тяхната шеметна 

дълбочина. Ако изобщо е възможно да коментираме това 

изречение: „В болка ще раждаш чедата си!“, ние трябва да 

тръгнем от едно правилно разбиране на Кармата; точното 

тълкуване на библейския текст ще дойде по-късно.  

От съмнителна полза е също да се стремим да тълку-

ваме едно или друго място от окултните източници, пре-

ди да сме стигнали до определена точка от личното си 

окултно развитие… 

Когато нашият Аз повежда битката срещу луцифери-

ческите сили, в нас срещу Луцифер се бори не друг, а Яхве 

(Йехова). От едната страна са силите, бдящи над великия 
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космически план, а от другата страна са силите, които на 

всяка цена искат да го променят – луциферическите сили. 

И с нашата най-дълбока същност всички ние сме в самия 

център на тази битка между Луцифер и другите свръхсе-

тивни Същества. Нещо повече: самите ние сме арената на 

тази битка.“ (86) 

 

„Нека за миг да спрем поглед върху следатлантското 

развитие на човечеството: в средата се намира Гръцко-

римската епоха; преди нея е Египетско-халдейската, а 

след нея: нашата Пета културна епоха. В бъдеще ще се 

развият Шестата и Седма културни епохи… 

В известен смисъл отделните културни епохи, освен че 

се редуват, проявяват характерните си черти и по такъв 

начин, че например докато Гръцко-латинската културна 

епоха съществува сама за себе си, Египетско-халдейската 

се повтаря и в наши дни… 

Онази индивидуалност, която живя в нашата културна 

епоха като Кеплер, беше преродена по-рано в едно еги-

петско тяло и като египтянин, с помощта на древната све-

щеническа мъдрост, често отправяше своя взор към не-

бесния свод, така че големите звездни тайни му се откри-

ваха по вълнуващ, грандиозен начин. После той отново се 

инкарнира, този път като Кеплер, в Петата културна 

епоха, която в известен смисъл е повторение на Третата 

(египетско-халдейска) културна епоха. 

Обаче връзките между отделните културни епохи не 

спират до тук. От антропософска гледна точка спокойно 

можем да твърдим, че повечето хора говорят като напъл-

но слепи, когато трябва да се произнесат за еволюцията 

на света и човека. Вие бихте могли да проследите тези 

повторения и съответствия, тези жизнени цикли до тех-

ните най-малки подробности. Ако вземем един точно оп-

ределен момент от еволюцията на човечеството – 747 г. 

пр. Хр –, ще установим, че тя изглежда като един вид „ну-

лева точка“ – събитията преди и след нея си съответстват 
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по един твърде особен начин.  

Пренесем ли се още по-назад в Египетско-халдейската 

културна епоха, ще открием там известни ритуали, за ко-

ито се смяташе, че са „послания на Боговете“. И те дейст-

вително бяха такива. Става дума за строгия церемониал, 

според който египтяните извършваха определени водни 

процедури, свързани с измиване на тялото. В точно опре-

делени дни на тях им се припомняше, че са длъжни да 

живеят според посланията на Боговете и така египтяните 

развиха в душите си един вид култ към чистотата.  

В следващите столетия чистотата не беше издигана на 

такъв висок пиедестал, но днес, в рамките на Петата кул-

турна епоха, ние отново се сблъскваме с драстичните хи-

гиенни мерки, които обаче сега идват не от „посланията 

на Боговете“, а от позицията на една чисто материалисти-

чна логика. И все пак можем да говорим за един вид пов-

торение на това, което беше извънредно характерно за 

древния Египет. Ето по колко забележителен начин ми-

налото се намесва в Кармата на човечеството. Макар и 

Кармата да е една, нейният общ характер непрекъснато се 

променя.  

В своята египетска инкарнация Кеплер отправяше 

поглед към звездното небе и това, което виждаше там, го 

пренасяше в големите духовни истини на египетската ас-

трология. При нейното следващо прераждане в епохата, 

когато трябваше да се осъществи мисията на материа-

лизма, същата индивидуалност пренесе същите факти – 

но вече в съответствие с новата епоха… 

Всички световни процеси и събития в известен смисъл 

протичат циклично… В определени епохи хората не бяха 

в състояние да вземат известни мерки срещу епидемиите, 

защото – според мъдрото ръководство на света – епиде-

миите трябваше да помогнат на човешките души, които 

тъкмо в условията на епидемии можеха да отстранят от 

себе си последиците от известни ариманически и луцифе-

рически влияния. Днешните коренно различни условия 
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също са подчинени на великите закони на Кармата. С дру-

ги думи, тези въпроси изискват внимателно и задълбоче-

но проучване. 

А как да излезем от следното противоречие: ние ка-

захме, че когато човек сам търси възможността да попад-

не в огнище на епидемия или инфекция, това се дължи на 

кармични причини от миналото. Следва ли да се борим в 

случая? Следва ли да прилагаме хигиенни и други 

мерки?... 

Ето един характерен случай: В една от своите предиш-

ни инкарнации даден човек може да се потопи в усеща-

ния, чувства и т.н., които да формират у него едно трайно 

безлюбие към неговите близки… Виждаме как даден чо-

век става жертва на определени влияния и поражда в себе 

си безлюбието. После той пренася безлюбието и в следва-

щата си инкарнация под формата на определени карми-

чни последици и тенденции в структурата на своята вът-

решна душевна организация...  

Ние можем да му предложим контрасредства срещу 

онези белези в неговата вътрешна телесна организация, 

които са само външен израз на безлюбието, но с това да-

леч няма да отстраним цялото безлюбие от душата му. 

Така атакуваме само външното проявление на безлюби-

ето в тялото. Ако не направим нищо друго, ние или сме 

свършили работата наполовина или изобщо не сме пос-

тигнали нищо. Може би сме помогнали на човека вън-

шно, физически; в душевен смисъл обаче ние изобщо не 

сме му помогнали.  

Отстранявайки телесното проявление на безлюбието, 

ние лишаваме този човек от възможността да го изживее, 

в резултат на което той ще го съхрани в своята вътрешна 

организация за следващата инкарнация. Да предполо-

жим как – поради безлюбие – голям брой хора упорито 

търсят възможността да се заразят от някаква инфекция 

или да попаднат в огнище на епидемия. Да допуснем още, 

че бихме могли да предприемем известни мерки срещу 
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епидемията. В този случай ние бихме попречили на чо-

вешкото тяло да даде израз на безлюбието; но не бихме 

направили нищо, за да отстраним вътрешните извори на 

безлюбието. 

Нещата трябва да са подредени така, че след като отс-

траняваме физическия израз или органа на безлюбието, 

ние следва да поемем и задължението да се погрижим за 

човешката душа по такъв начин, че тя да пресуши тези из-

вори на безлюбието. Лесно е да предвидим, че физичес-

кият израз на безлюбието ще бъде умъртвен от това, което 

примерно хората предприемат като ваксинация срещу 

шарката. Обаче духовнонаучното изследване показва 

следното: обривите на едрата шарка се появяват в такъв 

период от време, когато възниква всеобща склонност към 

неистов егоизъм, към безлюбие. Да, точно тогава се нади-

гат и обривите по тялото. Ето как стоят нещата! В Духов-

ната наука сме длъжни да се борим за истината. 

Всички знаем: в наши дни е модерно да се говори за 

ваксини. Но да не забравяме и нещо друго: че тъкмо всред 

най-добрите духове на нашата съвременност е налице ед-

но дълбоко отвращение към всякакви ваксини; тук вът-

решният усет влиза в пълно съзвучие с външните факти. 

Накратко: ако от една страна умъртвяваме физическата 

проява на безлюбието, от друга страна би трябвало да по-

емем задължението чрез едно духовно възпитание да не-

утрализираме грубо замислената материалистична про-

цедура на ваксинацията при този човек.  

Да, точно в това се състои необходимото противодейс-

твие. Иначе бихме свършили работата наполовина. Ние 

ще я свършим докрай само ако съответният човек в една 

от следващите си инкарнации сам изгради по някакъв на-

чин въпросното противодействие. Защото чисто симпто-

матичното отстраняване на обривите при шарката се от-

нася само до външната страна на Кармата.  

Ако от една страна пледираме за хигиена, от друга 

страна следва да усетим ясното чувство за дълг: на този 
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човек, който боледува и преизгражда своя организъм, ние 

трябва да предложим и нещо за неговата душа. Предпаз-

ването от болести чрез ваксинация никога няма да навре-

ди на този, който в по-късните си години съумее да полу-

чи едно наистина духовно възпитание. Ние прекалено 

накланяме везните към външната симптоматика, защото 

не придаваме никаква стойност на душевните процеси. И 

неслучайно мнозина казват: Там, където хигиената пре-

калява, се раждат само слаби индивиди.“ (86) 

 

„Когато имаме пред себе си човешки организъм, изг-

раден от живите и формообразуващи сили на една душа, 

която се въплъщава с определени тенденции, изискващи 

преодоляването на дадено препятствие, тази тенденция 

закономерно отвежда човека до възможността да се раз-

более, но в същото време и до възможността да се бори 

срещу болестта, защото няма друга причина за появата на 

болестта, освен да бъдат създадени предпоставки за тър-

жествуването на лечебния процес.  

Лечението настъпва едва тогава, когато цялостната 

Карма подпомага даден човек чрез превъзмогването на 

съответната болест да натрупа такива сили, които през ос-

таващите години до смъртта ще му позволят да осъщест-

ви действителен напредък в условията на физическия 

свят.  

С други думи: когато нещата са напреднали до там, че 

всред условията на физическия свят човек стига до точ-

ката, при която болестта го връхлита, тогава той започва 

да си служи тъкмо с онези сили – бликащи от самия лече-

бен процес – с които по-рано изобщо не е разполагал. 

Често обаче неговата цялостна Карма е поставена така, че 

въпреки намерението си да направи своя организъм по-

съвършен чрез силите, идващи от превъзмогването на бо-

лестта – нещата тук са изключително сложни – човек до-

пуска и податливи, уязвими места в своята физическо-

етерна организация.  
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Тогава онези сили, които човек едновременно извли-

ча от лечебния процес, но и влага в него, ще го укрепят 

само до известна степен, но не и до там, че да напредва в 

условията на физическия свят.  

И тогава, след като тези натрупани сили са останали 

неизразходвани в условията на физическия свят, той ще 

ги употреби едва след като мине през Портата на смъртта. 

Да, тогава той ще се опита да ги включи – след като не е 

успял да ги включи в процесите на физическия свят – не 

другаде, а в подготовката на следващото си физическо 

тяло, когато новата инкарнация отново ще го свали в зем-

ния живот.“ (86) 
 

Кармични причини за  
нещастните случаи  

 

Учителя: 
 

„Гледай с живота си да не причиниш никому вреда. 

Например един млад американец се влюбил в една мома, 

която упътил в разблуден живот, от който тя изтощила 

своето здраве, та най-сетне умряла. Момъкът станал све-

щеник, оженил се и тази именно мома, която той развра-

тил, се преражда в негов син, който също сега се развра-

щава и много скъпо струвало на бащата.  

Да, ние винаги ще платим за вредата и щетата, която 

другиму причиняваме. И после: когато някой човек ни е 

неприятел, ние трябва да го обичаме, защото неприятел-

ството на този човек към нас, па и всички въобще непри-

ятности в живота, ние си ги заслужаваме.  

Така, когато „Титаник“ потъваше, четохме, че всички 

в него са се молили, но защо като са се молили, пак потъ-

ваха? Защото заслужаваха – ще кажа аз.“ (146) 
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Рудолф Щайнер: 

 

„Потъването на Атлантида, описано ни като потоп, е 

във връзка с морала на атлантските народи… До известна 

степен можем да покажем взаимната връзка между жи-

вота на хората и такива явления в природата. Но при из-

тъкването на такива взаимовръзки трябва да бъдем много 

предпазливи, понеже лесно могат да се промъкнат фан-

тазии. Необходимо е да се основаваме само върху окултно 

изследвани факти.  

Окултистите се опитват да установят какво е предиз-

викало избухването на Везувий през 79-та година сл. Хр., 

земетресението в Калабрия, в Лисабон, през 1755г. или по 

времето на Христос. При тези природни катастрофи са за-

гинали много хора. Не е необходимо загиналите хора да 

са били виновни през предишния си живот. Но в кармата 

на засегнатите хора е залегнало да загинат… 

Окултните изследвания показват взаимната връзка 

между катаклизмите и това, което наблюдаваме сред чо-

вечеството като морални и интелектуални качества.  

Вижда се, че хората, които загиват при такова разтър-

сващо събитие, независимо от всичките им останали кар-

мични заложби, са доведени кармично до връзката им с 

души, живеещи на място, където се появява земетресе-

ние. Всички души, които загиват чрез такива земетресе-

ния, получават чрез това възможност да преодолеят пос-

ледната пречка, лежаща на пътя на кармата им, за да ста-

нат от материалисти – идеалисти и да достигнат до поз-

нанието на духовното… 

Родените под влиянието на вулканичните изригвания 

са истинските материалисти, невярващи хора – тези, ко-

ито не искат да знаят нищо за някакъв духовен живот… 

Колкото повече бива отблъскван истинският материа-

лизъм, толкова по-малко ще се появяват такива катаст-

рофи на нашата Земя… Нашата Земя ще стане спокойна 
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и хармонична в такава степен, в каквато човечеството се 

освободи от материализма. 

Само че в последните векове има забележително раз-

витие по отношение на материализма. Знаете, че винаги 

съм подчертавал, че Средновековието е по-духовно от на-

шата епоха. Повечето хора, поне в Европа, са чувствали 

духовно. Новата епоха с разцъфтяващия материализъм 

доведе до многобройни вулканични изригвания.“ (87) 

  

„Човек сам търси не само външните болестотворни 

причини, а и външните удари на съдбата… Елементарно-

то благоразумие никога няма да позволи на един човек да 

застане на такова място, където ще бъде ударен от мъл-

ния. Със своето „горно“ съзнание той винаги ще отбягва 

подобна ситуация. Обаче в него би могло да се пробуди 

едно много по-дълбоко съзнание и тъкмо то ще го отведе 

там, където ще бъде поразен от мълнията.  

Предвидливото „горно“ съзнание ще замлъкне, по-

неже една много по-могъща сила тласка човека към тра-

гичното събитие. Нещо повече: той сам крачи към мяс-

тото, където ще бъде ударен от мълнията.“ (86) 

 

„Нашата Карма влиза в действие едва след като луци-

ферическите Същества упражнят известно влияние върху 

нашето астрално тяло, тласкайки ни към такива изблици 

на чувства, инстинкти и страсти, които в известен смисъл 

ни правят много по-несъвършени, отколкото бихме били 

без тях.  

След като вече сме станали обект на луциферическите 

влияния, те правят възможна и появата на ариманичес-

ките Същества – т.е. на онези сили, които се надигат не 

отвътре, а действат отвън и до голяма степен определят 

отношението ни към света. Общо взето Луцифер е този, 

който предизвиква Ариман, а ние, хората, сме поставени 

в самия център на техния спор. След като веднъж сме по-

паднали в пипалата на Луцифер или Ариман, пред нас 
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има само един избор: да търсим средства и пътища, с чи-

ято помощ не само да преодолеем „изкушенията“, но и да 

се издигнем още по-високо в нашето развитие… 

Нека да вникнем в тяхната борба като се спрем на слу-

чая с един човек, който попада под властта на Ариман и 

става жертва на всевъзможни илюзии, вярвайки, че полу-

чава специални послания от духовния свят, докато в съ-

щото време друг човек, който е запазил своя здрав разум, 

веднага разбира, че тук има нещо крайно съмнително. 

Последният път стана дума за случаите, когато някой се 

поддава на „ясновидските“ си фантазии (употребявам та-

зи дума в нейния лош смисъл) и погрешно смята, че нап-

редва в духовния свят.  

Ние ясно подчертахме, че тези измами и заблуждения 

са предизвикани от ариманическите сили; ясно посо-

чихме: срещу измамите, породени от едно лъжливо ясно-

видство, няма по-подходящо средство от здравата разсъ-

дъчна способност, която постигаме през живота, прости-

ращ се между раждането и смъртта… 

При едно ясновидство, което е не плод на строго и 

адекватно провеждано систематично обучение, а настъп-

ва под формата на спонтанни атавистични прояви – все-

възможни образи, гласове и звуци – ние винаги установя-

ваме, че след известно време то изчезва напълно, особено 

ако съответният индивид има възможност и най-вече вът-

решна готовност да се заеме с продължително и сериозно 

проучване на антропософската литература или пък нап-

раво да пристъпи към истинско окултно обучение. 

Следователно в тези случаи, когато сме изправени 

пред грешки в свръхсетивното познание, трябва да за-

помним: ако даден човек има достъп до истинските из-

точници на окултното познание, те винаги са и една си-

гурна помощ в стремежа да върви по верния път. И обрат-

ното – всеки знае, че при определени кармични предпос-

тавки даден човек развива психични състояния с налуд-

ничави идеи за величие и преследване, които – въпреки 
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безупречната си логика – остават именно налудничави 

идеи.  

В много случаи тези хора са напълно логични и после-

дователни във всички останали области на живота, с изк-

лючение на единствената си налудничава убеденост, че 

по едни или други причини те навсякъде са преследвани 

от своите врагове. Където и да се намират, те извличат ос-

троумни комбинации дори от най-незначителните под-

робности и събития, за да заявят: „Ето, че отново попад-

нах сред хора, които искат да ми навредят!“ – И с непов-

торимо остроумие те ще ви докажат, че техните подозре-

ния са напълно основателни. 

Ето как даден човек може да притежава съвършено 

логическо мислене и в същото време несъмнени симпто-

ми на лудост. Всяко разубеждаване в налудничавите 

идеи, дори и да се прави с най-прецизна и строга логичес-

ка последователност, е нещо невъзможно.  

Напротив, ако изтъкнем обективните логически осно-

вания срещу определена налудничава идея, ние само 

изостряме болестта и съответното лице изнамира още по-

-остроумни доказателства в нейна полза… 

Когато се изправяме пред болестна картина с подобна 

симптоматика, следва да предположим, че тук в действие 

влизат кармични причини – грешки от миналите пре-

раждания. Това, което на пръв поглед изглежда като едно 

пълно вътрешно объркване, няма и не може да има своите 

причини в сегашната инкарнация; тези причини са скри-

ти в някоя от предишните инкарнации… 

Да предположим сега, че в една от инкарнациите си, 

поради влиянието на Луцифер – т.е. поради егоистични 

желания, страсти и инстинкти – ние обременяваме наша-

та душа с поредица от грешки. Тези грешки могат да се 

отразят съответно върху Сетивната Душа, Разсъдъчната 

Душа или Съзнаващата Душа… 

Да предположим, че определена грешка е свързана 

предимно със силите на Разсъдъчната Душа. След 



 
287 

смъртта, т.е. в живота между смъртта и новото раждане, 

тази грешка, която е засегнала Разсъдъчната Душа, за-

почва да проявява своето действие в рамките на етерното 

тяло. Да, целият този процес се осъществява в периода 

между смъртта и новото раждане: последиците от греш-

ката се пренасят в етерното тяло. И така, в следващата ин-

карнация ние ще попаднем в едно етерно тяло, което носи 

в себе си последиците, заложени в Разсъдъчната Душа 

през една от миналите инкарнации… 

Ако грешката е допусната през една минала инкарна-

ция, сега тя се проявява като дефект в етерното тяло. 

Грешката е проникнала по-дълбоко – тя вече се намира 

не в Разсъдъчната Душа, а в етерното тяло… 

Ето защо може да се случи така, че при даден човек 

силите на Разсъдъчната Душа да са напълно запазени и 

непокътнати в тяхната логическа характеристика, и тога-

ва той създава впечатление на нормален, душевно здрав 

човек, но в съвместната работа на Разсъдъчната Душа и 

етерното тяло (и по-специално неговата болна част) се за-

белязва известно объркване… 

Ето защо с логика и убеждения няма да постигнете аб-

солютно нищо – също както ако поставите един човек 

пред изпъкнало огледало и се опитвате да му докажете, че 

там той вижда себе си, а не своя изкривен образ. Обаче 

той вижда именно своя изкривен образ! Ако по болестни 

причини човек греши в своята преценка, това изобщо не 

зависи от него, защото в случая здравата логика носи въз-

действията от болната част на етерното тяло. 

По този начин всички ние носим дълбоко в нашия ор-

ганизъм кармичните действия на предишните инкарна-

ции. И ние можем точно да посочим коя негова част е за-

сегната: в горния случай това е етерното тяло. Там ние 

виждаме отклоненията, които сме допуснали поради лу-

циферическите влияния в една от предишните инкарна-

ции. А в периода между смъртта и новото раждане нас-

тъпва една цялостна метаморфоза, при която вътрешните 
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душевни изживявания се превръщат в обективни външни 

фактори. Тогава Ариман ни пресреща от нашето собстве-

но етерно тяло. Всичко това ни показва как Луцифер е 

този, който привлича Ариман към нашето собствено етер-

но тяло. Грешката от миналата инкарнация е от луцифе-

рическо естество, но резултатите от описаната метамор-

фоза са такива, че равносметката за тях ще ни бъде дадена 

от Ариман през следващата инкарнация.  

Сега нещата се свеждат до това – човекът да отстрани 

от себе си дефектите на своето етерно тяло. А това може 

да се осъществи само ако в неговия организъм проникнат 

много по-дълбоки въздействия, отколкото са обикнове-

ните коригиращи средства на разума, с които разполага-

ме в една инкарнация. 

Ако в своя земен живот даден човек прояви симптоми-

те на „манията за преследване“ и след време мине през 

Портата на смъртта, пред него застават в пълната си аб-

сурдност всички негови постъпки и действия от послед-

ната инкарнация и сега той вижда, че всичко е било в ре-

зултат на ариманически засегнатото му етерно тяло. И 

тъкмо поради този факт ще бликнат силите, които през 

следващата инкарнация ще го излекуват напълно… 

Много вероятно е да проявите терапевтични въздейс-

твия тогава, когато антропософските истини се превърнат 

в органична и неразделна част от душата ви – в този слу-

чай антропософските истини изпълват цялата ви личност 

и започват да се излъчват спонтанно и във всички посоки 

от душата ви. С помощта на тези антропософски истини, 

които така стремително и вълнуващо изпълват живота ни 

между раждането и смъртта, и които по същество са поз-

нания от свръхсетивните светове, вие може да упражните 

много по-дълбоки въздействия, отколкото с помощта на 

обикновения разум. След като с логичните доводи не пос-

тигате нищо, обърнете се към антропософските истини: 

ако сторите това с достатъчно търпение, вие ще упражни-

те върху страдащия човек толкова могъщи импулси, че 
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вие само в рамките на една инкарнация ще извършите 

това, което иначе би настъпило по съвсем обиколни пъти-

ща едва през следващата инкарнация, а именно: ще съу-

меете да пренесете едно полезно действие от Разсъдъч-

ната Душа към етерното тяло…  

Колкото и голяма мъдрост на натрупа човек в сетивно-

физическия свят, тя не променя съществено душевния му 

свят – не променя изпълването на астралното тяло с едни 

или други подтици, страсти и т.н. Човек може да е твърде 

образован и осведомен за всички неща от сетивно-физи-

ческия свят и все пак да не е постигнал пречистване на 

своите инстинкти и страсти. Той може да е наистина ком-

петентен за всичко, което вижда в сетивно-физическия 

свят, и в същото време да е завършен егоист, понеже е по-

ел егоистичните импулси още от своето детство.  

Естествено, човек може да притежава и двете неща: 

както онази компетентност, която се цени днес от офици-

алната наука, така и пречистените от Аза астрално и етер-

но тяло… 

Духовните истини могат да обхванат цялата вътрешна 

същност на човека и в продължение на 10 години да се 

промени цялата му физиономия. По формата и линиите 

на челото му вие отгатвате неговата вътрешна борба. Или 

още по жестовете му забелязвате колко спокоен е станал 

той. Всички тези неща проникват навътре в пластичните 

градивни сили на организма. Ако истините, които човек 

приема в себе си, обхващат не само физическото му тяло, 

след 10 години той просто става друг човек… 

Да предположим, че в една от нашите инкарнации 

влиянието на Луцифер върху нас е било особено силно и 

част от нашата вътрешна същност е станала много по-не-

съвършена, отколкото е била преди това. А после в Кама-

лока виждаме всичко и ясно долавяме един могъщ при-

зив: „Ти трябва да направиш всичко възможно, за да за-

личиш това несъвършенство!“ – Този призив е в същото 

време и наше собствено решение, така че в следващата 



 
290 

инкарнация ние следваме една точно определена тенден-

ция, според която изграждаме новия си организъм по та-

къв начин, че да заличим несъвършенството… 

Представете си как чрез Луцифер човек се отклонява 

от своите религиозни или духовни убеждения и казва: „Аз 

искам да се насладя на сегашния живот!“ – с други думи 

той впряга всичките си сили и извършва един скок в се-

тивния свят, само че сега се пробужда Ариман, за да го 

тласне в противоположната посока. И става така, че в оп-

ределен момент от своя живот този човек отново извърш-

ва скок, но в противоположната посока: от сетивния свят 

той се хвърля в духовния свят… 

Повърхностното съзнание не забелязва нищо, обаче 

„другото“ съзнание, което е свързано с нашето физическо 

и етерно тяло, подтиква човека и той упорито започва да 

търси онова място с пейка под големия дъб, където ще се 

разрази отдавна очакваната гръмотевична буря, за да бъ-

де улучен най-после от мълнията! Ето как неговото под-

съзнание го насочва към онази кармична цел, която е за-

гатната още в миналата инкарнация. Това, което е извър-

шено под влиянието на Луцифер в миналия живот, има 

за последица определени действия от страна на Ариман в 

сегашния живот. Сега Ариман работи по такъв начин, че 

ние изключваме нашето „горно“ съзнание и то до такава 

степен, че следваме единствено съзнанието на етерното 

или физическото тяло. 

Много от нещата на живота сега намират своето точно 

обяснение. Обаче ние не бихме могли механично да пре-

насяме горното обяснение към всяка злополука, към все-

ки нещастен случай. Това би означавало едно много тясно 

и ограничено разбиране за Кармата. От него не са поща-

дени дори някои среди и личности всред нашето Антро-

пософско Движение. Те схващат Кармата по такъв начин, 

сякаш целия миров ред би трябвало да поеме онази посо-

ка на развитие, която ще е от полза на отделния човешки 

индивид с оглед на неговите кармични задачи, така че в 
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съответната инкарнация винаги да се съчетават всички 

предварителни условия за постигане на уравновесява-

нето на негативните последици от миналия живот.  

Подобен възглед, разбира се, е несъстоятелен. Как би 

ни изглеждал например един човек, който се обръща към 

жертвата на някаква злополука с думите: „Такава е твоята 

Карма! В сила са кармичните последици от твоите грешки 

през миналия ти живот!“ – А ако същото лице е сполетяно 

от неочаквано щастие, той заявява: „Всичко се обяснява с 

някакво добро дело, което си извършил в миналото!“  

Но за да имат тези думи някаква стойност, би трябвало 

онзи, който ги произнася, първо да е видял какво се е слу-

чило в предишния живот, което да се яви сега като при-

чина за едно или друго събитие. Да, ако би могъл да се 

пренася в предишния живот, би трябвало да може това и 

по отношение на следващия живот. Обаче хората често 

забравят една елементарна подробност: В хода на всяка 

инкарнация има събития, които се случват за пръв път, 

така че те не са резултат от миналото, а техните кармични 

последици ще се проявят едва в следващия живот.  

Когато окултният изследовател се пренася в следва-

щия живот на някой човек, той може да установи същин-

ските причини за наблюдаваните събития. Ако обаче е 

свидетел на злополука или нещастие в сегашната инкар-

нация и не открива дори и с всички възможни средства 

някаква причина в миналия живот, той трябва да си каже: 

Кармичният отговор на това събитие ще бъде намерен 

в следващия живот… 

Много от великите събития в историята на човечест-

вото настъпват само благодарение на определени лич-

ности. В подходящия момент те просто отгатват намере-

нията на самата епоха и вземат нещата в свои ръце. По-

мислете само как би изглеждала историята на Среднове-

ковието, ако в определен момент не беше се появил Карл 

Велики! Или в каква посока би поел духовният живот на 

древността без Аристотел и неговото дело.  



 
292 

Близо до ума е, че личности като Карл Велики, Арис-

тотел, Лутер и т.н. се раждат в определени епохи не тол-

кова заради себе си, колкото заради света. Техните лични 

съдби са неразделно вплетени с най-важните събития от 

съответната епоха... 

Нека се обърнем към Лутер: нима бихте вписали 

всичко, което Лутер изживя и изстрада, само в личната му 

кармична равносметка? Вие следва да сте наясно: реши-

телните събития в еволюцията на човечеството трябва да 

настъпят и те настъпват с помощта на избрани личности. 

Техните души напускат духовния свят и се инкарнират, 

без оглед на това дали са напълно подготвени, защото те 

всъщност се инкарнират заради човечеството.  

И може би често става така, че за да се появи подходя-

щата личност в точно определения исторически момент, 

се налага даден кармичен път да бъде преждевременно 

прекъсван или всячески удължаван. Над тези личности 

надвисват такива съдби, които нямат нищо общо с пре-

дишната им Карма. Но след като една личност се инкар-

нира и разгърне необходимите според нея действия в жи-

вота между раждането и смъртта, тя създава и съответ-

ните кармични причини за бъдещи последствия...  

Ние не трябва да разбираме Кармата така, че да пог-

леждаме само към миналите прераждания, а да отпра-

вяме поглед и към бъдещите инкарнации. Сега вече мо-

жем да обобщим: От тази гледна точка следва, че поня-

кога едва следващата инкарнация ще компенсира сегаш-

ния ни живот, както и много от нещата, които ни се случ-

ват, макар и наглед те да са съвсем чужди на нашата кар-

мична линия. 

Да си представим следния случай: Няколко човека на-

мират гибелта си в една природна катастрофа. Ние не би-

ва да си въобразяваме, че тяхната Карма на всяка цена е 

пожелала те да загинат заедно; това би било твърде по-

върхностно обяснение. Нещата не винаги се свеждат до 

грешки или недостатъци в миналите прераждания.  
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Нека се позовем на един окултно проверен случай, ко-

гато определен брой хора са загинали в една природна ка-

тастрофа. Оказва се, че в едно от следващите преражда-

ния тези хора се чувстват силно свързани в общата си 

съдба и готови да предприемат някакво общо дело. Пре-

живяната природна катастрофа създава причините, пора-

ди които в следващия си живот тези хора с един замах от-

хвърлят материализма и се обръщат към истините на ду-

ховния свят. 

Какво е характерното за този случай? Ако се върнем 

към предходната инкарнация на тези личности, установя-

ваме едно особено стечение на обстоятелствата: тези хора 

са намерили своята обща смърт при едно земетресение! 

Тъкмо в мига на земетресението пред душите им се отк-

рива цялата нищета на материалния свят, но става и 

друго: бликва неудържимият порив към Духа. Накратко: 

виждаме как онези личности, които са определени да вле-

ят нов духовен импулс в еволюцията на човечеството, бя-

ха подготвени за тази цел с помощта на едно толкова тра-

гично събитие… 

Понякога в човешкия живот настъпват за пръв път 

тежки, драматични събития, при които мнозина намират 

гибелта си, но тези стихийни бедствия не предизвикват 

преждевременната смърт на индивида поради допуснати 

грешки в миналото, а се явяват като първи, зародишни 

импулси на съвсем други събития, които ще се разгърнат 

едва през следващата инкарнация. 

Разбира се, възможни са най-различни варианти. 

Може да се случи така, че в 2-3 последователни инкарна-

ции даден човек да умира преждевременно. Това става, 

защото тази индивидуалност е призвана да обогати чове-

чеството с нещо, което обаче тя може да постигне, само 

ако в сетивно-физическия свят разполага с такива сили, 

каквито предлага младото физическо тяло. Защото никак 

не е все едно дали човек живее в едно тяло докъм 35 го-

дишна възраст или е достигнал напреднала възраст… 
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Да предположим, че еволюцията на човечеството се 

нуждае от такива личности, които биха се справили със 

своята мисия само ако не им се налага да посрещат атаки-

те на външния свят през втората половина на живота; в 

тези случаи те трябва да умрат преждевременно. Такива 

неща несъмнено стават и те не са рядкост.  

Аз имах възможност да загатна пред Вас за една инди-

видуалност, която в своите последователни инкарнации 

се явява като велик пророк, после като именит художник 

и последния път – като велик поет. Тази индивидуалност 

винаги умираше преждевременно, защото това, което тя 

можеше да постигне в името на човечеството, беше въз-

можно само ако нейните инкарнации бяха насилствено 

прекъсвани, така че да не навлезе във втората половина 

от живота. Ето как сложно се преплитат индивидуалната 

човешка Карма и общата Карма на човечеството. Обаче 

ние сме в състояние да проникнем още по-дълбоко в тай-

ните на човечеството и неговата Карма и да различим там 

определени кармични закономерности, които ще се про-

явят едва по-късно – и тогава отделната личност отново 

ще бъде поставена в общата Карма на човечеството.” (86) 

 

„Онзи, който насочи поглед не само към природните 

процеси, а и към целия космическо-човешки процес, 

вижда връзката между това, което става в дадена епоха 

именно сред човешките групи на Земята, и това, което в 

някоя друга епоха се проявява като природни явления… 

Ние насочваме поглед към опустошителните изригва-

ния на вулканите или към онова, което чрез природните 

стихийни сили се проявява в наводненията и в други по-

добни явления.  

Когато схващаме тези събития само като природни, 

ние заставаме първоначално пред нещо, което е неразби-

раемо на фона на общите впечатления от света. Защото 

ние наблюдаваме събития, които нахлуват в световния 

ред и човек застава обикновено пред тях без да може да 
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ги разбере и просто само приема нещастието – волята на 

съдбата. Но духовнонаучното изследване извежда нещата 

по-далеч…  

Нека хвърлим поглед върху земната повърхност. Виж-

даме определени земни области, осеяни с вулкани. При 

други области на земната повърхност виждаме предпос-

тавки за земетресения или други катастрофи. И когато 

именно по отношение на такива неща проследим кармич-

ните връзки, откриваме нещо твърде особено. Тогава отк-

риваме странния факт, че там горе в духовния свят между 

смъртта и ново раждане живеят човешки души, свързани 

помежду си в групи чрез тяхната карма…  

Ние виждаме такива групи от човешки души при тях-

ното слизане в земния живот да се насочват точно към 

местата, които се намират близо до вулкани или където 

могат да се появят земетресения, за да приемат онази 

съдба от стихийните природни събития, която може да се 

получи, живеейки там.  

Откриваме даже, че в живота между смъртта и ново 

раждане, където човекът има съвършено други възгледи 

и чувства, някои кармично свързани групи души търсят 

точно такива места, за да изпитат съдбата, която може да 

се изпита по този начин. Защото онова, което намира слаб 

отзвук в нашите души тук на Земята, например изречени-

ето: „Избирам си голямо нещастие, за да стана по-съвър-

шен, защото самият аз оставам несъвършен по отноше-

ние на това, което се намира в моята минала карма.“ – 

това разсъждение съществува когато се намираме в жи-

вота между смъртта и ново раждане. Там ние търсим из-

ригване на вулкан или земетресение, за да намерим по 

пътя на нещастието пътя към съвършенството.“ (35) 

 

„Днес за голям брой хора Христовият Импулс е нищо 

– те не могат да имат за него едно дълбоко разбиране. 

Обаче Земята се намира в един стадий на развитието, в 

който човешката душа се нуждае от Христовия Импулс, за 
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да може да мине по един правилен начин през живота 

между смъртта и едно ново раждане.  

За душите, които минават през вратата на смъртта без 

да имат връзката с Христовия Импулс, е опасно, защото 

Съществата, които ръководят прогреса на човечеството, 

не разполагат с необходимите сили в излишък, за да по-

могнат на такива души, които са се откъснали сами от ево-

люцията и чрез своя собствен живот са се обрекли на ги-

бел. Съществата на висшите йерархии могат да направят 

нещо за тях само чрез това, че онези души, които са по-

несли една преждевременна смърт, им доставят допълни-

телните сили.  

Чрез тези души в духовните светове идват неизполз-

вани сили, които още биха могли да бъдат използвани тук 

на Земята, обаче чрез това, че физическото тяло е било 

напуснато преждевременно, въпросните сили са останали 

неизползвани от физическото тяло. Нека помислим само 

колко много души са отишли горе в свръхсетивните све-

тове чрез това, че например са загубили своя живот в ка-

тастрофата на Титаник, при земетресението в Месина или 

в днешната война, която е обхванала почти цялото земно 

кълбо – изгубили са своя живот, преди той да бъде завър-

шен. Нека помислим колко много сили, които биха могли 

да бъдат използвани на Земята за продължаването но жи-

вота, са отишли горе в духовните светове. Тези сили се 

прибавят към силите на Съществата от висшите йерархии 

и ги увеличават, благодарение на което те могат да помог-

нат на онези души, които се намират в опасност да бъдат 

изхвърлени от напредващото развитие.  

Човек не може да направи сам нищо за това, обаче ко-

гато се изпълнява неговата Карма, когато умира в разц-

вета на своите години, той става един помагач по най-кра-

сивия начин, донасяйки във висшите йерархии неизпол-

званите тук сили. Благодарение на това тези Същества не 

оставят да загинат души, които иначе биха загинали. Това 

е красивото предназначение на онези души, които умират 
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в разцвета на своите сили и години – това е, което в часо-

вете, когато скърбим за хора, умрели в разцвета на тех-

ните години, може да ни утеши. Това са часове, в които 

можем да си създадем един поглед върху пълното с мъд-

рост ръководство на света.” (102) 

 

Колективна Карма 
 

Учителя:  
 

„Не искам да знаете кой именно съм аз, желанието ми 

е други да говорят за това. Не искам да бъда известен. Ако 

искам това, ще отворя очите на двама слепи хора и те ще 

разправят кой съм. Но ако се повдигне едно гонение, 

колко души от вас ще изтърпите?  

Затова аз не искам да ви поставям на хлъзгава почва, 

избягвам това. Познавам душата на българския народ, та 

не искам да създавам карма. Исус Христос се яви на ев-

рейския народ, но Го не приеха и така си навлякоха 

карма. Аз не искам да създавам карма на народа.“ (103) 

 

„Сега арх. Михаил е военачалник – той е, който се със-

тезава на Земята с лошите духове, които ще разпръсне, ще 

разсипе и ще обърне мислите им против тях. Всичките 

светии ще дойдат на Земята, но чакат благоприятни усло-

вия и тези условия Христос ще ги подготви, за да дойдат. 

Тези добри човеци ще дойдат за еволюция, а не че ще им 

бъде по-добре. Вие сте при вратата на една епоха, в която 

настава чистене. Който е прав, той ще слугува най-много. 

Няма вече да има тази алчност – всеки да иска да те из-

мами. Толкова години сте чакали и сега сте на вратата, 

няма причини за пъшкане. Добрите хора няма защо да 

плачат, а като гледате как Господ пердаши, радвайте се, 

защото това е благословение. Щом се изгонят всички 

лоши духове от хората, светът ще се оправи.  
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Вие, които сте в единадесетия час, които срещнете, 

трябва да ги отпратите да вървят в пътя на истината. А за 

останалите, като дойдат страданията, ще ги научат. За 

България можеха да дойдат много нещастия, но ги пре-

дотвратихме. И занапред, ако българите вървят добре, по-

добре ще им се съдейства. Но ако грешат, кармата е наз-

ряла и може да последва най-лошо за тях.“ (104) 

  

„Ние искаме Господ да дойде на Земята, но за да стане 

това, трябва ние да бъдем готови, защото едно време 

Христос дойде между евреите, но като не бяха готови, съз-

дадоха си карма и виждаме какви излязоха последстви-

ята. Сега Христос иде между кавказката раса – европейс-

ките народи – и ако не Го приемат, ще ги завладее жъл-

тата раса и ще ядат бой до олелия. Ще ги сполети най-го-

лямото нещастие, което може да бъде.” (105) 

 

Рудолф Щайнер: 

 

„В момента, когато хората се обединяват от някаква 

обща цел, при тях възниква обща карма, която ги свързва 

и води, образувайки обща кармична нишка. В Русия нап-

ример е съществувала общността на духоборите. Тази 

дълбоко религиозна общност е притежавала – в наивна, 

но прекрасна форма – теософското учение.  

Членовете на общността са били репресирани и сега, 

поне външно, не оказват видимо влияние върху света. 

Материалистите ще кажат: „Какъв смисъл е имало всичко 

това? Духоборите вече ги няма!“ – Обаче в своите след-

ващи въплъщения всички, които са били обединени в сек-

тата на духоборите, ще се обединят отново, за да предадат 

на човечеството това, което са научили.  

Така подобни групи действат върху човечеството в 

своите следващи въплъщения. Идеите, с които са живели, 

отново се изливат в света.  
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В нашите групи откриваме същите идеи, но в по-за-

дълбочена форма… По такъв начин различаваме отделни 

прояви на волята на отделни хора и сили, стоящи зад тях, 

за да ги обединят в една обща воля. Така възниква колек-

тивната карма.“ (41) 
 

„Ако искаме да проникнем още по-дълбоко в Кармата, 

необходимо е да разгледаме човешкия живот в много по-

продължителни периоди от време. Нека да обгърнем с ду-

ховен поглед човешкия живот както се е разигравал той в 

Египетско-халдейската епоха… Има доста неща, които 

просто не биха настъпили в нашата съвременна културна 

епоха, ако не бяха вече станали през Египетско-халдейс-

ката епоха…  

Ако окултните кандидати не бяха приели египетската 

астрология и законите на небесните тела, които се пазеха 

в древните Мистерии, те не биха могли да проникнат ве-

кове по-късно в тайните на света, а в определени души от 

нашата епоха изобщо не биха могли да възникнат силите, 

чрез които днешното човечество търси пътя към косми-

ческите пространства. 

Как например Кеплер стигна до своите открития? Той 

можа да стигне до тях, защото в него живя една душа, ко-

ято още през Египетско-халдейската епоха пое в себе си 

силите, които разгърна по-късно в Петата следатлантска 

културна епоха. 

Какъв странен трепет ни изпълва, когато в спомените 

на отделни души неочаквано бликват далечни спомени, 

подсказващи, че зародишните импулси на техните сегаш-

ни действия са вложени в сърцата им преди хиляди го-

дини. Един от хората, които имат съществен принос в из-

следването на небесните закони, казва: „Да, аз бях този, 

който похити златните съдове на египтяните, за да ги пре-

върне в светилище на моя Бог, далеч от земите на Египет. 

Ако ми простите – ще се радвам; ако ме укорите – ще го 

понеса... Сега хвърлям жребия и започвам тази книга – 
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дори и 100 години да чака тя своите читатели.“ 

Тук е налице един случайно загатнат спомен, с който 

Кеплер ни връща към зародишните сили на всичко онова, 

което по-късно той постига в областта на астрономията. 

Бихме могли да изброим стотици подобни примери… 

Ние виждаме как един човек се оказва на определено 

място, за да постигне нещо за цялото човечество. Ние 

виждаме как определени зависимости между причини и 

следствия съществуват не само в индивидуалния човеш-

ки живот, но и за цялото човечество. Следователно зако-

ните на индивидуалната Карма се преплитат със законите 

на общочовешката Карма… 

Помислете само: какво би станало с нашата астроно-

мия, ако в точно определено време не беше изобретен те-

лескопът? Проследете развитието на съвременната астро-

номия и ще се убедите, че то е безкрайно много свързано 

с изобретяването на телескопа. А впрочем добре известно 

е, че откритието на телескопа става след като веднъж ня-

колко деца са играели в една оптична работилница и така 

разположили оптичните лещи – бихме могли да кажем 

„по случайност“ – че после някому хрумнало идеята да 

построи далекогледа! Помислете само какви дълбоки 

усилия са необходими, за да стигнете до индивидуалната 

Карма на тези деца и Кармата на човечеството, повлияна 

от откритието на телескопа в точно определена година от 

историческото развитие. Опитайте се да вникнете в тези 

неща и ще видите по какъв забележителен начин се кръс-

тосва Кармата на отделните индивидуалности с Кармата 

на цялото човечество! Тогава ще признаете: ако в точно 

определено време не би станало едно или друго събитие, 

цялата човешка еволюция щеше да изглежда по коренно 

различен начин! 

Обикновено въпросът: „Какво би станало с Римската 

империя, ако в определен момент гърците не бяха отблъс-

нали нападението на персите?“ изглежда напълно изли-
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шен. И сега ние стигаме до въпроса: „Как изглежда Кар-

мата на онези индивидуалности, които воюваха за Гър-

ция и които сломиха персите?“ – Несъмнено, в тяхната 

Карма ще установим и строго личен елемент, но ще уста-

новим също, че личната Карма е свързана с Кармата на 

народа и с Кармата на човечеството, така че ще бъде на-

пълно оправдано, ако заявим: Тъкмо общочовешката 

Карма изпрати определените личности в определеното 

време на определеното място! Ето как общочовешката 

Карма се намесва в индивидуалната Карма.“ (86) 

 

„При природна катастрофа в астралното тяло се засил-

ват особено интелектуалните качества на човека, а при 

катастрофа, свързана с цивилизацията, се засилват осо-

бено качествата на волята. Така действа кармата… 

Когато насочва поглед към някое стихийно бедствие, 

науката на посвещението може и трябва да постави въп-

роса: „Кога е било подготвено това стихийно бедствие?“ – 

В ужасите, в жестокостите на войната и в други страшни 

събития, които са ставали в цивилизационното развитие 

на хората. Защото така са свързани нещата. Тези неща 

стават зад кулисите на живота. Пред такова разглеждане 

събитията, които настъпват, не се явяват изолирани. Те се 

явяват във велика световна връзка. Но как се проявяват те 

в отделните човешки съдби? Задачата на боговете, които 

се намират във връзка с развитието на човечеството е ви-

наги да превръщат ставащото по този начин в нещо бла-

гоприятно и подпомагащо съдбата на човека.  

Такова нещо става непрестанно във взаимовръзката 

на земния с духовния свят. Човешки съдби се изтръгват 

от прегръдката на Луцифер и от ноктите на Ариман, за-

щото боговете са добри. И това, което Ариман и Луцифер 

създават като неправда в света зад кулисите на съществу-

ването, бива насочено от добрите богове отново в пътя на 

истината и накрая кармичната връзка се оказва добра и 

справедлива… 
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През човешкия живот нашият поглед прониква в жи-

вота на боговете и ние виждаме живота на боговете на 

задния фон на човешкия живот. Виждаме този живот не 

със сухите теоретически възгледи, а с нашето сърце и 

живо участие и можем отново да разгледаме живота на 

боговете във връзка с това, което става в индивидуалната 

човешка карма на Земята, защото виждаме човешката 

съдба преплетена със съдбата на боговете… Тогава ни се 

показва нещо, което можем да разглеждаме с най-дъл-

боко съучастие. Тогава се показва как съдбата на човека е 

поставена в съдбата на боговете… 

Когато човек вникне в тази връзка, стига до странния, 

но животворно осветяващ света възглед: Защо има тол-

кова нещастия в света? – За да могат боговете да 

сътворят от тях щастие. Защото само щастието, 

голото щастие, не води в дълбините на световното 

съществуване. Само щастието, израстващо от не-

щастието при преминаването на човека през 

света на сетивата, води в дълбините на света…  

Когато се научаваме правилно да разбираме кармата, 

тогава самият човешки живот се задълбочава. И едва то-

гава отношенията в живота, които събират хората карми-

чески, добиват истинско значение.  

Тогава без съмнение има моменти, които също трябва 

да съществуват при неповърхностния човек, в които кар-

мата може тежко да потиска някого. Но всички тези мо-

менти ще бъдат изравнени чрез други моменти, в които 

кармата ще му даде крила така, че да се издигне с душата 

си от земните царства в божественото царство. И когато 

говорим за кармата в истинския смисъл на думата, дъл-

боко в нас трябва да почувстваме връзката на божестве-

ния свят с човешкия… 

По отношение на познаването на кармата никой няма 

да развие истинско душевно настроение, ако не гледа на 

опознаването на кармата като на протягане на ръка от 

страна на боговете.  
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Ето защо, скъпи приятели, постарайте се да схванете 

познанието за кармата така, че това познание да събуди у 

вас чувството: Когато се доближавам до свещената почва 

на духа, където може да ми стане ясно нещо относно кар-

мата, аз трябва да поема ръката на боговете.  

Така реални трябва да станат чувствата, когато искаме 

да проникнем до действителни познания за духовния 

свят, – а такива са познанията за кармата.“ (35) 

 

„През древността цялата тежест на междучовешките 

връзки произтичаше от кръвното родство; обаче занап-

ред човекът все повече ще укрепва духовните връзки…  

Да предположим, че в една общност един човек извър-

шва несправедливост. Тя може да е ясно вписана в Кар-

мата на отделната личност и въпреки това да бъде поне-

сена от целия свят. Но се намира друг човек, който казва: 

„Аз ще ти помогна да понесеш твоята Карма.“ – Кармата 

трябва да бъде изпълнена, но тук се прибавя и помощта 

на другия.  

Така цялата общност може да помогне на този, който 

е допуснал несправедливост. Индивидът вплита своята 

Карма в Кармата на общността, така че общността – по-

неже го счита за един от своите членове – съзнателно по-

ема върху себе си извършената несправедливост и зая-

вява: „Като отделен човек, ти допусна една несправедли-

вост, обаче сега ние те подкрепяме. Ние поемаме тежестта 

върху себе си, за да подобрим твоята Карма.“ 

… Кармичните нишки, засягащи отделния човек, пре-

растват в една кармическа мрежа, която обхваща цялата 

общност. И благодарение на това, което Христос донесе от 

духовния свят, в основните си черти тази кармична 

мрежа е едно отражение на небесния порядък. С други 

думи: Кармата на индивида се свързва с Кармата на общ-

ността именно според порядъка на духовния свят, т.е. не 

произволно, а като един вид отражение на порядъка и 

хармонията, царящи на Небето.“ (106) 
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„На Земята не се случва нищо, което не е свързано с 

духа. Душата ни, с нейните добри и лоши дела, е свързана 

с това, което се случва в Земята. Ако Земята вилнее пос-

редством земетресения, не бива никога да казваме, че 

това зависи от кармата на отделния човек, но това е карма 

на цялото човечество. Всеки може да сложи ръка на сър-

цето си и да каже: „Моята индивидуална карма също е 

взела участие тук,  когато даден човек е трябвало да за-

гине, защото тук е трябвало да се отвори клапанът на Зе-

мята. В бъдеще това ще му се отплати.“ 

Един материалистически мироглед ще каже, че това е 

суеверно, но който говори така, не знае колко детински 

говори. Както никое цвете не расте без духовна причина, 

без да е израз на дух и душа, така и никое земетресение 

или изригване на вулкан не е без духовно основание, без 

духовна причина… 

Единствено от Христос се прогонват напълно последи-

ците от властта на Ариман. Благодарение на това, че ду-

ховната наука ще изпълни човешките сърца с Христовия 

дух, онова, което се разпростира като общ човешки дух на 

Земята, ще може да допринесе Земята – с нейните при-

родни елементи – да бъде доведена до мир и хармония. 

Когато всички човешки сърца преживяват наистина 

Христовия дух, силата, която ще блика от него, ще бъде 

толкова голяма, че тя ще укротява огъня и водата. Тогава 

Христовият дух ще внесе мир и хармония в природните 

елементи, а самата Земя ще бъде израз на духа.  

Тялото на Земята, което е живо същество, ще стане 

кротко и нежно, за да се издигне с човешкия дух и човеш-

ката душа до своето одухотворяване. Земята ще се из-

дигне до висше духовно съществуване. Това могат да си 

представят като възвишен и далечен идеал, но ние можем 

да бъдем проникнати от него във всеки момент. За разви-

тието на човечеството не е загубен никой момент, който 

се прилага така, че хората да се изпълват с познанията и 

волевите импулси на духовното.“ (101) 
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Въпроси и отговори 
 
Въпрос: Домашните животни случайно ли са попад-

нали между нас или поради кармични причини? 

Учителя: Всички домашни животни са доброволни 

ученици и помагачи на хората. Когато човешкият дух е 

минал през тяхното царство, тогава те доброволно са 

слезли да му помагат. Само че човек им е обещал едно, а 

сега върши друго с тях, но той ще се върне и ще поправи 

поведението си. Ако бихте запитали един индус или един 

египтянин нещо за животните, той ще ви каже, че в много 

животни – в конете, в кравите, в котките, в петлите – се 

крият вашите деди и прадеди. 

Въпрос: Ние можем ли да кажем това? 

Учителя: Ние можем да кажем, че те са по-малки 

наши братя. Волът е един по-малък наш брат в еволюци-

ята си, но не е паднала човешка душа. 

Въпрос: Не е ли преродена човешка душа? 

Учителя: Не е. Аз ги наричам малките братя в света. 

Въпрос: Не е ли възможна такава дегенерация ? 

Учителя: Дегенерация от човек на вол е недопус-

тима. Дегенериралите не живеят сред хората. (108) 

 

Въпрос: Откога започнахме да слизаме с Вас на 

групи? 

Учителя: Откакто слязохте от Луната. От Слънцето 

сме слезли на Луната и от Луната сме слезли на Земята. 

Има една група, която винаги идва с Учителя. От нача-

лото, откакто Учителя слиза на тази Земя, оттогава една 

група ученици слизат заедно с него.  

При всички велики събития вие се събирате на едно 

място и идвате с Учителя. А пък когато няма велики съби-

тия, членовете на тази група се разпръскват по различни 

места и се прераждат. И после, като се съберат пак заедно, 

си обменят опитностите. (24) 
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Въпрос: Значи Любовта на Бога е постоянна. Дали 

това се отнася и до самия човек, който обича? 

Учителя: Това се отнася не само за Бога, но и за самия 

човек. Щом човек обича някого, винаги ще го обича – 

тази Любов не може да престане; може да отслабне, наг-

лед може да се изгуби, но само когато човек заспива, т.е. 

потъне в други работи. После, когато се събуди, Любовта 

пак се проявява. Любовта, която човек има към някого, не 

е от това прераждане. Тя е от далечното минало, отпреди 

много животи. 

Въпрос: Вие казвахте, че разлюбване няма. Това дали 

се отнася само до Божествената Любов или и до човеш-

ката? 

Учителя: И човешката любов продължава, и тя не се 

губи. Нали на Земята има дни и нощи? Но в самото 

Слънце не е така. Човешката любов пак се проявява след 

периодично заспиване на съзнанието за самата нея и пос-

тепенно се усъвършенства, префиня, докато стане Божес-

твена. Човешката любов ще еволюира. Тя е Любов от 

Бога, само че има примеси.  

И един ден тези примеси ще се премахнат, страдани-

ята ще ги пречистят. Любовта не се губи. Всяка есен лис-

тата окапват и на пролет отново поникват. Значи всичко 

външно се мени в Природата. Когато едни връзки са Бо-

жествени, те непременно ще преодолеят всички препятс-

твия и ще се проявят. 

Има една непроменлива Любов и една променлива. 

Не че е лоша променливата любов, но тя се променя, 

престава да действа, отдалечава се временно, за да си по-

чине човек. Някой казва: „Онзи ме обичаше, а сега не ме 

обича.“ – Онзи, който те обича, те е оставил точно нав-

реме и ти е дал точно толкова, колкото ти е нужно. След 

това той пак ще се яви – неговото вътрешно отношение не 

се е изменило към теб. Земята се върти около Слънцето 

по една орбита, тъй че някой път е по-близо, а някой път 

– по-далеч от него. Разликата в разстоянието е няколко 
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милиона километра. Същият закон е и по отношение на 

душите, между които има Любов. Някой път сте по-близо 

до този, когото обичате и около когото се въртите, а някой 

път сте по-далеч от него. Тази е причината тези, които се 

обичат, да се отдалечават. (24) 

 

Въпрос: Били ли сме в друго прераждане богомили? 

Учителя: Да, разбира се, но по-важно е какво трябва 

да правим днес. Защо да се занимава човек със своето ми-

нало, когато по-добро от това, да се използва епохата, 

няма. В миналото всички сме били заедно; всички, които 

са в Братството, са роднини: някои са били родители и 

деца, други – братя и сестри, а трети – първи или втори 

братовчеди. Тези, които са били по-близки роднини, сега 

повече се обичат, а които са били по-далечни, по-малко се 

и търсят, но все се считат близки.  

Преди месец една сестра от Бургас дойде за пръв път 

на Изгрева и ми я представиха: „Ето една нова сестра.“ Аз 

казах: „Тя не е нова, но сега се е сетила да дойде да види 

старите си познати.“ 

Когато един излезе от Братството и се отклони в свет-

ския път, може да си мисли, че може да влезе обратно ко-

гато поиска, обаче това не е така, защото един лист, кап-

нал от дървото, може ли пак да се върне и да се развива? 

Не, този лист трябва да изгние, да се изсмуче от корените 

и след това пак да покара. Също така и човек, който се е 

откъснал от Братството, не може да влезе в новия живот 

сега и трябва да чака друго време. 

Изгрева е с най-хубави влияния, тук имаме и красива 

обстановка, Бог е задържал доброто за добрите хора. (24) 

 

Въпрос: Какво може да ни даде прераждането? Какво 

може да ни обясни то?  

Учителя: Прераждането до известна степен ще ни 

обясни например защо двама души се мразят или обичат, 

защо един човек е по-умен, друг – по-глупав. (107) 
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Въпрос: Кога душата се показва такава, каквато си е 

в своето истинско естество? 

Учителя: Душата се показва такава, каквато е, само 

на онзи, който я обича, а се крие от онзи, който не я обича. 

Само като обичаш някого, душата му се разкрива пред 

теб. Ние често постъпваме спрямо хората според тяхната 

външна проява, а не според това, което имат дълбоко в ду-

шата. Аз виждам как и най-големият престъпник всяка 

вечер плаче, моли се, съжалява за своите грешки. Значи 

има две същества, които живеят едновременно в човека. 

От гледището на Любовта всички хора са учени, понеже 

истинското знание е написано в самите тях. Достатъчно е 

човек да вдигне завесата на забравата, за да си спомни 

това, което е учил в далечното минало. (24) 

 

Въпрос: Кажете ни за тези, които са още в кармични 

отношения с другите. 

Учителя: Те не могат да бъдат ученици. Вие искате да 

общувате с Ангелите, а един Ангел се занимава с велики 

работи, както и един светия; те нямат време (за губене).  

Желайте да учите, но не пожелавайте да разгадаете 

всички тайни. На вас ви трябва хляб, който днес да упот-

ребите. Който е тръгнал да се качва на планината, все има 

шанс да покори някой неин връх, а който стои в низината 

няма шанс да се изкачи. Духовната придобивка, която 

имате, няма да се загуби и когато дойдете втори път ще 

започнете от там, където сте спрели – при такива условия 

ще ви поставят. (24) 
 

* * * 

 

Въпрос: Противоречи ли на учението за преражда-

нето фактът, че духовните способности на човека отслаб-

ват с напредването на неговия живот? Случва се така, че 

гениални хора изпадат в слабоумие, когато остареят. Кой 

дух тогава се въплъщава отново: високоразвитият от зря-

лата му възраст или слабоумният от старостта му? 
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Рудолф Щайнер: За да отговорим на този въпрос е 

нужно да си изградим първо една представа за връзката 

между физическата и свръхсетивната същност на човека. 

Физическата се подчинява на физическите закони, а чо-

вешкият дух може да извърши в тялото само онова, което 

му позволяват тези закони. Ако според законите на тя-

лото духът в по-късна възраст повече не е в състояние да 

работи по същия начин, както е работил в един по-ранен 

период, причината е в това, че тялото на човека е станало 

по-малко добър инструмент за неговия дух.  

Да вземем за пример някой гениален педагог. Той пре-

подава на едно много надарено момче. Вероятно той ще 

постигне такъв резултат, който светът ще приветства с 

учудване. По-късно ще предоставят на същия този гениа-

лен педагог едно ненадарено момче и той ще постигне ре-

зултат, който е далеч под нивото на първия.  

Също така е възможен спад в резултата и при първото 

момче, което вследствие на болест да не е в състояние да 

възприема както по-рано онова, което учителят му препо-

дава. Станало ли е педагогическото изкуство на учителя 

по-лошо? Няма ли неговата работа отново да възвърне 

първоначалното си високо равнище, ако на този учител се 

предоставят необходимите условия?  

Същото е и с човешкия дух и връзката му към тялото. 

Онова, което остарява, е тялото. И остарялото тяло не е в 

състояние да изразява повелите на духа! И ако в една 

следваща инкарнация този дух отново има възможност, 

дейността му ще се проявява на необходимата висота. 

 

Въпрос: Какво е отношението на Антропософията 

към душевните заболявания? Днешната наука отрича, че 

някой може да се разболее душевно поради едно непра-

вилно и погрешно мислене. Тя може най-много да до-

пусне, че преумората в духовната работа може да разбо-

лее нервната система и мозъка, но не и душата. Така ли 

също смята и Духовната наука? 
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Рудолф Щайнер: Днешната медицинска наука не 

знае абсолютно нищо съществено за закономерните вза-

имовръзки в по-висшите светове. Но що се касае до цити-

раното твърдение, в него се крие известна истина. Онова, 

което се нарича душевна болест и като такава е заболя-

ване на физически орган, може да има непосредствен 

произход във физическите факти. Едно погрешно чувс-

тво, една неправилна мисъл имат своя вреден резултат 

първоначално в по-висшите светове, а те могат да въз-

действат върху физическия свят само косвено.  

Който обаче говори само за законите на физическия 

свят и не познава другите, ще направи грешка ако приеме 

някакво влияние на духа върху мозъка. Съвременната ме-

дицина е напълно права от нейна гледна точка, че умо-

помрачението може да е следствие от болен мозък. Взаи-

мовръзката между мозък и мисъл не се намира обаче във 

физическия свят. Тя се намира в един по-висш свят. И 

въпреки че физическият мозък, който виждаме във физи-

ческото пространство, не може да бъде директно повлиян 

от съдържанието на мисълта, както то се приема от свър-

заното с физическия свят разбиране, е налице една 

скрита за физическото наблюдение връзка между по-вис-

шите (ментални) закони, от които произлизат както мо-

зъкът, така и мислите на този мозък.  

И който може да види тази взаимовръзка, за него при 

определени условия е вярно твърдението: Човекът сам се 

уврежда психически чрез своите неправилни мисли, ко-

ето означава, че уврежда своя мозък. 

 

Въпрос: Според закона на прераждането трябва да си 

представим, че човешката индивидуалност притежава 

своите заложби, способности и т.н. като следствие от ней-

ните по-ранни животи.  

Не противоречи ли това на факта, че такива заложби 

и способности, например морална сила, музикална дарба 

и т.н., се предават пряко от родители на деца? 
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Рудолф Щайнер: При една правилна представа за 

законите на прераждането и кармата не може да се открие 

противоречие. Преди всичко се унаследяват онези чо-

вешки качества, които са присъщи на физическото и етер-

ното тяло. Последното е носител на всички жизнени яв-

ления (растежни и размножителни сили). Всичко, което 

се отнася до тези явления, се унаследява. В по-малка сте-

пен се унаследява онова, което е свързано с астралното 

тяло – т.е. едно предразположение в усещанията. Дали 

човек има добре развито зрение или слух, това може да 

зависи от факта дали прадедите ни са имали такива ка-

чества, които са предали на нас.  

Напротив, никой не може да предаде на потомците си 

онова, което е във връзка с неговата духовна същност. 

Например проницателността и точността на живота на 

представите, благонадеждността на паметта му, чувст-

вото му за морал, придобитите познавателни умения, 

способностите в изкуството и т.н. Това са качества, които 

остават заключени в индивидуалността на човека и се 

проявяват в неговото следващо прераждане като способ-

ности, заложби, характер и т.н.  

Също така и условията, при които човекът се пре-

ражда, не са случайни – те са в тясна зависимост от него-

вата карма. Да предположим например, че даден човек си 

е изградил в своя предишен живот един устойчив мора-

лен характер. В кармата му е заложено в едно следващо 

прераждане придобитото да се прояви. Но това не би 

могло да се случи, ако този човек не се въплъти в тяло, 

което притежава съответните качества. Тези телесни ка-

чества трябва да се унаследят от прадедите. Въплъщава-

щата се индивидуалност се стреми чрез една живееща в 

нея притегателна сила към онези родители, които могат 

да ѝ дадат необходимото тяло…  

Така че човек се ражда в онова семейство, което може 

да му осигури подходящите телесни условия за неговите 

кармични заложби. Например изглежда, че моралната 
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сила сякаш е наследена от родителите. В действителност 

човекът е открил чрез индивидуалната си същност онова 

семейство, което прави възможно разгръщането на мо-

ралната му сила. Може да се добави още, че индивидуал-

ностите на децата и родителите са били свързани в пре-

дишни животи и поради това отново са се открили. Кар-

мичните закони са толкова сложни, че е невъзможна една 

правилна преценка според онова, което се вижда.  

Това е отчасти възможно за човек, пред чиито духовни 

сетива донякъде са открити по-висшите светове. Който 

съумява освен физическото тяло да наблюдава още и ду-

шевното тяло и духа – на него му е ясно какво човек унас-

ледява от своите прадеди и какво е негова придобивка от 

по-ранни животи. За обикновения поглед нещата сякаш 

се преплитат и е възможно да изглежда унаследено нещо, 

което всъщност е кармично предопределено. 

 

Въпрос: Никаква случайност ли не приема Духовната 

наука? Не мога да си представя, че например при един по-

жар в театъра, когато изгорят 500 души заедно, всички те 

са събрани от своята карма на това място. 

Рудолф Щайнер: Кармичните закони принадлежат 

изцяло на по-висшите светове… Трябва да e ясно, че едно 

съвместно изживяване на повече хора във физическия 

свят може да означава за всеки отделен човек нещо на-

пълно различно във висшите светове.  

Разбира се, обратното също не е изключено, а именно 

да се случат общи кармични преплитания в съвместни 

земни преживявания. Само този, който може да вижда 

ясно в по-висшите светове, може да каже какво точно се 

случва.  

Ако кармичните преплитания на 500 човека се изра-

зяват в това, че при един пожар в театъра тези хора заги-

ват, тогава са налице следните възможности: 

1. При кармичните преплитания не е необходимо тези 

500 пострадали човека да имат нещо общо помежду си. 
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Общото нещастие тогава се отнася към кармите на отдел-

ните личности така, както сянката на 500 човека върху 

една стена се отнася към мислите и усещанията им. Преди 

час може би тези хора са нямали нищо общо; след час 

може би те няма да имат нищо общо. Каквото са прежи-

вели при срещата си в общото пространство, за всеки 

един от тях ще има своето специфично значение. Общото 

им битие се изразява във вече споменатата сянка. Който 

обаче пожелае да заключи за някаква общност между хо-

рата, изхождайки от тази сянка, ще изпадне в заблуда. 

2. Възможно е общото изживяване на 500-те човека да 

няма нищо общо с тяхното кармично минало, но именно 

с това общо преживяване да се подготвя нещо, което да ги 

поведе кармично в бъдещето. Може би тези 500 човека 

някога ще започнат някаква съвместна дейност и чрез не-

щастието са отведени заедно към по-висши светове. За 

опитния мистик е ясно, че например формиращи се сега 

сдружения дължат произхода си на обстоятелството, че 

хората, които ги сформират, в далечно минало са прежи-

вели някакво общо нещастие. 

3. Възможно е един такъв случай да представлява пос-

ледствието на по-ранни общи натрупвания на дългове на 

тези личности.  

Налице са още много други възможности – например 

трите посочени могат да се комбинират и т.н. 

Да се говори за „случайност“ във физическия свят, раз-

бира се, не е неоснователно. Задължително е да се каже: 

„Няма случайност“, ако се разглеждат всички светове. Но 

би било неправилно да се премахне думата „случайност“, 

когато се говори просто за преплитане на нещата във фи-

зическия свят.  

Случайността във физическия свят е причинена точно 

от това, че нещата в този свят протичат именно в сетив-

ното пространство. Доколкото протичат в това простран-

ство, те трябва да се подчиняват на законите на това прос-

транство. В него обаче могат външно да се срещнат неща, 
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които вътрешно да нямат нищо общо. Колкото е изкри-

вено лицето ми, когато се отразява в едно криво огледало, 

толкова и причините, поради които една тухла пада от 

покрива и ме удря, докато си вървя, имат нещо общо с мо-

ята карма, възникнала от моето минало.  

Грешката, която се прави, се състои в това, че много 

хора си представят кармичните взаимовръзки твърде оп-

ростено. Те приемат например, че ако една тухла падне 

върху даден човек, той трябва да си е заслужил кармично 

тази злополука. Ала това не е задължително. В живота на 

всеки човек непрекъснато стават събития, които нямат 

нищо общо с неговите заслуги или вина в миналото. Та-

кива случки намират своето кармично балансиране в бъ-

дещето. Каквото днес ме сполети незаслужено, за него ще 

бъда овъзмезден в бъдеще.  

Едно е вярно: Нищо не остава без кармично изравня-

ване. Дали обаче едно изживяване на човека е последст-

вие от кармичното минало или е причина за едно кар-

мично бъдеще, това трябва първо да бъде установено. Но 

то не може да се установи чрез пригодения за физическия 

свят разум, а чрез окултно преживяване и наблюдение. 

 

Въпрос: Как според учението за прераждането и кар-

мата да разбираме факта, че една високоразвита човешка 

душа се превъплъщава в едно безпомощно и все още не-

развито дете? За мнозина мисълта, че трябва да започваш 

живота отново и отново на детското стъпало носи нещо 

неприемливо и нелогично. 

Рудолф Щайнер: Работата на човека във физичес-

кия свят зависи изцяло от инструментите, с които разпо-

лага. Например по-висши идеи могат да се проявят ако е 

налице един напълно развит мозък. Както пианистът 

трябва да чака, докато майсторът на пиана му достави 

един завършен инструмент, чрез който да изрази своите 

музикални идеи, така душата със своите придобити в пре-

дишния живот способности трябва да чака, докато силите 
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на физическия свят развият телесните органи до такава 

степен, че да могат да изразяват тези способности.  

От началото на човешкия живот е налице една съвмес-

тна работа на душевните и телесните сили. Душата работи 

в еластичното и гъвкаво още детско тяло така, че то да 

може по-късно да стане носител на онези сили, които са 

придобити по-рано от нея. Необходимо е обаче новороде-

ният човек първо да се нагоди към новите условия на жи-

вот. Ако просто навлезе в един нов живот с всичко придо-

бито по-рано, той няма да се нагоди към заобикалящия го 

свят. Той е придобил своите способности и сили при съв-

сем други условия в една напълно различна околна среда. 

Ако пожелае просто да пристъпи в света в предишното си 

състояние, той би бил чужденец в него.  

Детският период е за да се изработи хармония между 

старите и новите условия. Как би изглеждал един умен 

човек от римско време в нашия свят, ако той просто се 

роди в този свят със своите придобити сили? Една сила 

може да се приложи тогава, когато е в хармония с окол-

ната среда. Например, ако се ражда един гений, гениал-

ната сила вече се намира в най-вътрешната човешка същ-

ност, която се нарича причинно тяло. Низшето духовно 

тяло и астрално тяло могат да се приспособяват – те са до 

известна степен неопределени. Тези две части на човеш-

кото същество сега са в процес на разработване.  

Отвътре навън работи причинното тяло, а отвън въз-

действа околната среда. Когато тази работа се извърши, 

тогава тези две части могат да бъдат инструменти на при-

добитите сили. Няма нищо неприемливо и нелогично в 

това човек да се ражда като дете. Много по-неприемливо 

би било да се раждаме като завършени хора в един свят, в 

който щяхме да сме като чужденци. 

 

Въпрос: Как може да се разгледа кармично случаят, 

когато един човек е осъден на идиотия поради заболяване 

на мозъка? 
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Рудолф Щайнер: За такива неща не трябва да се го-

вори със спекулации и хипотези, а на базата на духовно-

научна опитност. На въпроса трябва да се отговори чрез 

един пример, взет от действителността.  

Даден човек в предишния си живот е бил осъден да 

води съществуване на душевно помрачение чрез един фи-

зически недоразвит мозък.  

В междинния период между смъртта и новото му пре-

раждане е могъл да преработи в себе си всички тези по-

тискащи преживявания от един такъв живот, лишен от 

човешка любов, и той би се преродил като истински гений 

на благотворителността.  

Един такъв случай ясно показва как се изпада в заб-

луда, когато нещата се разглеждат кармично с позоваване 

на миналото. Не може винаги да се казва: Тази съдба се 

дължи на една или друга вина в миналото.  

Често се случва някое преживяване да няма връзка с 

миналото, а последицата от него да бъде кармично израв-

нена в бъдещето. Не е необходимо един идиот да си е спе-

челил участта чрез дела в миналото. Но кармичното пос-

ледствие на неговата съдба ще се прояви в бъдеще…  

Ето защо кармата не се схваща като някаква непро-

менлива съдба – тя е свързана със свободата и свободната 

воля на човека.  

Кармата не изисква предаване на една неизменна 

участ, а напротив – тя дава сигурността, че нито едно дело 

и изживяване на човека не преминава без последствие 

или несправедливо в света, а че всичко това се включва в 

един овъзмездяващ закон.  

Напротив, ако нямаше карма, тогава в света би цару-

вал произвол. Така аз мога да зная, че всички мои дейст-

вия и преживявания се включват в една закономерна 

връзка. Моето действие е извършено в свобода, но него-

вият резултат е абсолютно закономерен. Свободно е дейс-

твието на търговеца, когато сключва сделка. Резултатът 

обаче се проявява закономерно в неговия баланс. 
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Въпрос: Ако чрез непрекъснати превъплъщения в 

различни раси трябва да усвояваме такива способности, 

за чието развитие ни се предлага съответната възмож-

ност, и ако не може да се загуби нищо от това, което ду-

шата е усвоила чрез преживяване, как се обяснява фак-

тът, че в днешното човечество (най-малкото в нашите ци-

вилизовани страни), което също е живяло някога в тре-

тата и четвъртата коренна раса, не е останало нищо от 

онези високоразвити по онова време волеви и представни 

способности, както и умения за властване над природни 

сили, за които знаем от твърденията на ясновидците? 

Има ли някакъв закон, който забранява и отново затваря 

вече откритите прости пътища към дадена цел, така че 

всяка сила да се използва за откриването на нови, по-

висши пътеки? 

Рудолф Щайнер: В действителност не се губи нищо 

от способностите, които душата е придобила по време на 

своето развитие. Но ако се придобива една нова способ-

ност, предишната възприема друга форма. Тя не се изжи-

вява вече сама за себе си, а като основа за новата способ-

ност. Например при атлантите е била развита способ-

ността за запаметяване. Съвременният човек може да 

придобие съвсем слаба представа за степента, до която е 

била развита паметта на един атлант.  

Сега всичко това, което се явява в нашата пета коренна 

раса като вродени представи, е било придобито първона-

чално в Атлантида чрез паметта. Представите за прост-

ранство, време, числа и т.н. щяха да предизвикват раз-

лични затруднения, ако съвременният човек тепърва 

трябваше да ги придобива. Защото способността, която 

съвременният човек трябва да усвои, е комбинативното 

мислене. При атлантите не е имало логика.  

Сега обаче всяка по-рано спечелена душевна сила 

трябва да се оттегли в собствената си форма – да се по-

топи под прага на съзнанието – ако трябва да се придобие 

някоя нова. Способността на бобъра на строи така изкусно 
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би трябвало да се промени в нещо друго, ако например 

той изведнъж стане мислещо същество.  

Например атлантите имаха способността да властват 

над жизнената сила. Те конструираха удивителните си 

машини чрез тази сила. Но те нямаха нищо от това, което 

народите на петата коренна раса имат като дар да разказ-

ват.  

При тях не съществуваха митовете и приказките. Пър-

воначално способността на атлантите за властване над 

жизнената сила се прояви сред принадлежащите на на-

шата раса трансформирана под маската на митологията. 

И под тази форма тя можа да стане основата на умстве-

ната дейност на нашата раса.  

Големите откриватели от нашата раса са инкарнации 

на ясновидци от атлантската раса. В гениалните им проз-

рения живее нещо, което има в основата нещо друго, ко-

ето по време на атлантската им инкарнация се е проявя-

вало като сила, творяща живот. Нашата логика, познания 

за природата, техника и т.н. израстват от основата, която 

е била положена в Атлантида.  

Ако например един техник би могъл да промени ком-

бинативната си сила в нейния предхождащ вид, би се по-

лучило нещо, което е било способност на атланта. Цялото 

римско право е преобразуваната сила на волята от едно 

по-ранно време. Сама за себе си волята остава на заден 

план – вместо да приеме собствени форми, тя се променя 

в мисловни форми, които се изживяват в правови поня-

тия.  

Усетът за красота при гърците е изграден на основата 

на силата, която се е изживявала при атлантите като една 

изключителна способност за отглеждане на растителни и 

животински видове.  

Във фантазията на Фидий  (древногръцки скулптор и 

архитект) живееше нещо, което атлантът използваше не-

посредствено за преобразуването на живи същества в 

други видове. 
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Въпрос: Как се разглеждат здравето и болестта в 

светлината на Кармичния закон? 

Рудолф Щайнер: Както при всички неща, които за-

сягат човека, така и по отношение на здравето и болестта 

онова, което той върши в по-ранен или в настоящия жи-

вот, не остава без последствия. Например една личност 

може да страда от някаква болест, за която не може да се 

установи причина нито в по-ранен, нито в настоящия жи-

вот. Така че болестта се явява като „първоначално“ съби-

тие в човешката биография – тя самата е „първопричина“ 

и ще прояви своето действие по някакъв начин в по-ната-

тъшния житейски път на човека.  

Законът на кармата действа безусловно навсякъде, но 

не трябва да се смята, че навсякъде имаме просто въздейс-

твия, чиито причини се намират в миналото. Имаме си 

работа също и с причини, чиито въздействия ще се проя-

вят в бъдещето… Има неща, които засягат в един живот 

астралното тяло, а в следващ живот са свързани с етер-

ното тяло. Ако един човек лъже често в своя живот, това е 

само една особеност на астралното тяло в този му живот. 

Но повторението на лъжата се предава постепенно на 

етерното тяло и като последствие в един следващ живот в 

личността се проявяват черти на лекомислие и флегма-

тичност, които са особености на етерното тяло.  

Ако причиняваме страдания на своите ближни, това е 

една особеност на астралното тяло. Но повторенията на 

тези действия придават на етерното тяло нещо, което в 

един следващ живот се проявява като предпоставка за ме-

ланхолия, която е вече особеност на етерното тяло.  

Ще приведем още един пример. Когато една личност 

си изгради навик, противоречащ на здравия разум, това 

засяга етерното ѝ тяло в съответния живот. В следващия 

живот обаче този навик оказва въздействие върху уст-

ройството на физическото тяло. И точно това въздействие 

се проявява като предпоставка за болест. Може да се раз-
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познае причината за едно предразположение към заболя-

вания в изграждането на лоши навици в един по-ранен 

живот. Но всички тези зависимости са много сложни и е 

възможно да се каже нещо определено само въз основа на 

отделни окултни опитности.  

Здравето е – най-общо казано – последствието от 

добри, разумни навици в един минал живот. Според на-

личните окултни изследвания за отделни случаи може да 

се каже например следното: Един лекомислен живот води 

в следващ живот до една повърхностност, която намира 

израз в лесно забравяне, липса на памет, а в един по-след-

ващ живот това лесно забравяне се явява като предпос-

тавка за заболяване, която понастоящем се проявява 

много често като „невроза“. Човек ще разбере правилно 

закона на кармата тогава, когато не възприема нещата в 

обикновения общоприет смисъл, а мисли съгласно едни 

много по-висши критерии. (4) 

 
Въпрос относно „необходимата лъжа“  

Рудолф Щайнер: Премълчаване от любов, една не-

обходима лъжа винаги е много сложно нещо. Необходи-

мата лъжа от любов може да е необходимост и първона-

чално при известни обстоятелства да изглежда като 

добро дело, но тя свързва хората по много сложен начин. 

Чрез лъжата по необходимост се свързваме кармично със 

засегнатия, и то с неговите слабости. По-късно ще имаме 

отново нещо общо с него. По-късно ние ще сме длъжни да 

му кажем истината…  

Добре е, че това е така, понеже – когато сме притис-

нати да изречем една необходима лъжа – това вече е кар-

мично, значи егоистично, понеже една „необходима 

лъжа“ също е едно егоистично дело – тя няма нищо общо 

с едно дело, породено от истинска любов. Защото малко 

хитрост винаги принадлежи към „необходимата лъжа“. 

Тя не се казва само от обич. Духовната наука осветява и 

най-малкия фин детайл в човешкото сърце.“ (37) 
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Как да ликвидираме кармични 

задължения? 
 

Учителя:  
 

„Когато дойде Христос на Земята и каза, че трябва да 

се обичаме, с това Той ни показа пътя как да се освободим 

от своята карма и ни заведе в пътя на благодатта, която 

източните народи наричат дихарма.  

Дихармата е велик закон, при който човек живее при 

най-благоприятни условия, в хармония, дето няма смърт, 

няма нещастия. В кармата има смърт. В дихармата ще жи-

вееш в мъдрост, любов, правда и истина.“ (109) 
 

„Най-добрият начин за плащане на дълговете е Лю-

бовта. Чрез Любовта човек може да изплати и най-теж-

ката си карма. Обаче, който си служи с безлюбието, сам си 

пакости. Страшно е положението на ученика, ако обиди с 

нещо Учителя си. Това значи да огорчи Любовта.“ (110) 
  
„Дошли са крадци, нека вземат парите. Защо да не 

ликвидираме кармата с добро? „Не противи се на злото!“ 

– казва Христос. И тъй, ще дойде законът на Любовта без 

противене на злото: ще се освободим от това зло и ще дой-

дем – както казва Христос – в благодатта, в закона на Лю-

бовта... Като дойдем в закона на Любовта, ще работим: то-

гава всичките ни работи ще вървят хармонично и ние ще 

можем да помагаме на всички наши братя.“ (111) 
 

„Сегашната война е ликвидиране на кармата. Всички 

първи християни-мъченици ликвидираха с кармата си 

като прощаваха. И така се прекъсваха връзките.  

Законът е: щом прощаваш, кармичната връзка се 

скъсва. Като не прощаваш и се противиш, връзките на 

кармата се продължават.“ (24) 
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„Едно трябва да знаят всички хора: Бог определя съд-

бата на хората – никой друг. При това съдбата на хората 

не е нещо фатално. Тя се определя според техните мисли, 

чувства и постъпки. Следователно никой не е в състояние 

да избави човека от собствената му съдба. Ако има някой, 

който може да му помогне, това е самият той. Как? Като 

измени направлението на своите мисли, чувства и пос-

тъпки... Човек обаче иска нещата да станат според него-

вите желания, без да направи някаква жертва от себе си. 

Не, ако човек измени своите мисли, чувства и постъпки 

към добро, и Бог ще измени решенията си към него.  

В Стария завет е казано: „Според вашите мисли, чувс-

тва и постъпки вечно ще ви отхвърля от Лицето Си.“ След 

това евреите съзнали своите грешки и се разкаяли. 

Бог им казал: „Щом се разкайвате, обърнете се към 

Мене и Аз ще залича греховете ви.” – И обърнаха се те и 

Бог стана милостив към тях.” (112) 
 

„Направите ли най-малък контакт с Бога, вие извед-

нъж ще обърнете цял лист от своя живот. Достатъчно е да 

имате най-малкото съприкосновение с Бога и кармата ви 

ще се смекчи.“ (118) 
 

 „Когато oсъзнаят грешките си и всичко, което преж-

девременно са направили, хората се обръщат към Бога, 

възстановяват връзката си с Него. Това значи разреша-

ване, ликвидиране с кармата. Да ликвидира човек с кар-

мата си подразбира да върши волята Божия.“ (126) 
 

 „Тези условия, които сега имате на света, няма да се 

повторят никога във вечността. Ако имате някоя непри-

ятност в живота и се усещате недоволни, неблагодарни и 

унили, знайте, че причините са кармични и следователно 

вие сами сте си виновни.  

Ако искаме да влезем в Царството Божие, ни повече, 

ни по-малко – трябва да станем като децата. „Не трябва 
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да даваме място на съблазните.“ Не бива да одумваме на-

шите братя – въобще нека престанем да одумваме.“ (114) 

„Новораждането се предшества от голяма скръб, го-

лямо страдание. Това се нарича ускорена ликвидация на 

кармата и са родилните мъки на новия човек. Защото 

всеки човек, който иска да работи за едно велико дело, за 

Бога, трябва да е свободен от карма, а това се постига чрез 

ускорена ликвидация на кармата – чрез страдания.  

Това, което трябва да плати, останало от многото пре-

раждания, в този случай се плаща в много по-скоро 

време, за да стане и по-скоро свободен гражданин на Но-

вия живот. Ето защо, когато един ученик на Божествената 

школа минава през големи страдания, той трябва да знае, 

че е пред новораждане.” (113) 

  

„“Какви методи има за освобождение от лоша карма?” 

– Да си платиш борча! Този въпрос евангелистите го ре-

шават така: „Повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъ-

деш спасен ти и домът ти.” … Този стих за повярването 

има отношение към спасението само в този смисъл, че 

Христос само те обръща от една посока в друга, но не ти 

изплаща кармата. Паднал си долу – хваща те и те избавя, 

изважда те от потъване, но с това изваждане ти не си ста-

нал изведнъж благороден, а си оставаш същият човек.  

За да станеш благороден, трябва да работиш върху 

себе си. Само чрез работа и страдания може да изплатиш 

кармата си. Най-добри и най-бързи методи за ликвиди-

ране с кармата са безкористието и самопожертването – 

по-бързи от тях няма.” (115) 
 

„Използвайте грешките на хората, без да ги съдите, 

ако не искате да изпаднете в тяхното положение… Искате 

ли да не попаднете под закона на кармата, взимайте по-

ука от грешките на хората. Само съвършеният може да 

съди, а несъвършеният, като вижда грешките на близките 

си, трябва да се помоли на Бога да не изпадне в тяхното 
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положение. Казвам: Ако знаете дълбоките причини за 

погрешките на хората, вие не бихте ги съдили.“ (116) 

 

„Някой не иска да работи върху себе си – върху своето 

повдигане – и при първите пречки в живота може да каже 

така: „То се видя, че сега няма условия, но в другото пре-

раждане!“ – Който казва така, стои на много несигурна 

почва. Първо, откъде знае той, че в следващото прераж-

дане ще има по-добри условия? От друга страна, понеже 

в него има един навик за отлагане, то и в другото прераж-

дане пак ще има някои трудности и той пак ще каже така. 

Ако иска идеални условия, за да започне своето ученичес-

тво тук, на Земята, при тези условия, в тази епоха не може 

да бъде. Ученикът винаги ще има известни трудности и 

препятствия – и при тях той трябва да започне да работи.  

„Но – казва той – време има много, цялата вечност е 

на наше разположение.“ – Да, в това разсъждение той е 

прав. Действително време има много, но това време е раз-

пределено и това той не знае. Например ученикът от 

първи клас идната година трябва да бъде във втори и т.н. 

Всяка година има нов материал, съвсем друга работа. Съ-

щото се отнася и за духовния ученик. За всяко време, за 

всяка епоха има предвидена известна работа. Щом отла-

гаш, после условията ще станат по-трудни.  

Един ученик, когато влезе в една Божествена Школа и 

започне да работи върху себе си, може да помисли, че ра-

ботите му трябва да се оправят, че той е в хармония с ця-

лата природа, с Бога, следователно всички трудности 

трябва да се премахнат и да дойдат най-благоприятните 

условия. Напротив, когато човек стане ученик, труднос-

тите се увеличават. Тук има един важен закон: Отначало 

човек в Школата е като слушател и всичко върви гладко. 

Той мисли, че все така ще продължава, обаче след ня-

колко години много лесен живот изведнъж дойдат бури, 

изпитания и трудности в живота му. Това показва, че от 

този момент той е приет за ученик.  
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Причината е тази: духовният ученик ускорява своето 

развитие и това, което обикновеният човек учи бавно, в 

продължение на стотина прераждания, той може да го 

вземе за няколко такива. Той наближава по-бързо до онзи 

момент, когато ще влезе в съвсем друг живот, нови усло-

вия, нова светлина. Но, за да може да придобие тази свет-

лина, този простор на душата, трябва да стане едно нещо, 

което на окултен език се казва „ускорено ликвидиране на 

кармата“.  

Тази карма трябва да се ликвидира, за да можеш да 

станеш по-скоро една свободна душа. Затова идва тази 

буря в живота на човека и той трябва да се радва за това. 

Когато човек се откаже от ученичеството, тогава и мъчно-

тиите изчезват, обаче заедно с това и благоприятните ус-

ловия за неговото развитие ще изчезнат. Невидимият 

свят се оттегля от него. Когато един човек стане ученик на 

Божествената Школа, тогава той има подкрепата на ду-

ховния свят и възвишените същества му оказват известно 

внимание и му дават своята благодат. 

Как ученикът може да се справи с изпитанията си? - 

Тайната е човек да има връзка с Бога. Тогава той лесно ще 

може да преодолява трудностите. (117) 
 

„Често хората говорят за кармата и търсят начин как 

по-лесно да се справят с нея. Кармата се дължи на извес-

тни отклонявания в живота на човека. Следователно, 

иска ли да се справи с кармата си, човек трябва да се върне 

назад в живота си, да намери причината за това отклоня-

ване и да я отстрани. Ако причината за това отклоняване 

се дължи на известно нарушаване на отношенията му с 

някой човек, той трябва да изправи тези отношения. Щом 

изправи отношенията си с този човек, едновременно с 

това той изправя отношенията си и към Бога.  

Следователно всяко престъпление, всяка грешка към 

кое и да е същество, едновременно е грешка и към Бога, 

към всички разумни и възвишени същества.“ (119) 
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„Когато човек дойде до висшата проява на Любовта, 

тогава той се освобождава от закона на прераждането. 

Той няма да се ражда вече по закона на кармата. Щом до-

бие любовта, съвършенството, той може да се преражда 

по свобода, да помага на човечеството, да повдига своите 

братя. Който не е в любовта, той създава нова карма, ко-

ято ще плаща в бъдеще. Например един човек те обижда, 

изговаря по твой адрес много лоши думи. Ако ти знаеш 

тайната за прераждането и кармата, ти ще кажеш вътре в 

себе си: „Този човек сега ме обижда, защото в минало пре-

раждане аз съм го обидил. Аз съм му причинил страдания 

в миналото и сега той се разплаща по този начин. Аз ще 

запазя спокойствие, за да ликвидирам по този начин с 

кармата. Ако съм глупав, аз съм такъв и без той да ми 

казва. Ако не съм невежа, аз не ставам такъв, когато той 

такъв ме нарича. Аз ще запазя спокойствие и ще го из-

виня, понеже той не знае истината. Ако кипна, ще създам 

нова карма, за която в бъдеще ще отговарям.“  

Любовта освобождава по следния начин: Човекът, ко-

гото ти си обидил в миналото прераждане, ако сега го 

обикнеш, ти ликвидираш кармата с него.“ (117) 
 

„Докато човек не се свърже с Бога, той живее под за-

кона на кармата. Сега раждането, женитбата и пр. са под 

закона на кармата.  

Щом живееш в закона на Любовта, ти излизаш от за-

кона на кармата. Тогава вече имаш Свобода. Най-важното 

е човек да има свещено чувство към Бога – тогава скър-

бите и страданията му моментално ще изчезнат.“ (24) 
 

„За да се справите с кармата си, вие трябва да желаете 

доброто, щастието на всички хора. По този начин вие се 

повдигате – едновременно помагате както на себе си, така 

и на цялото човечество. Щом желаеш доброто на всички 

хора, ти изучаваш Христа. Тогава Христовият Дух е в теб 

и започваш да разбираш Христа. Тогава ти си под влия-

нието на Същества, които са напреднали.“ (24) 
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 „За да ликвидирате кармата си, трябва да се прими-

рите с всичките хора. Докато са живи, по-лесно може да 

се примирите, но щом идат в другия свят, по-трудно може 

да се примирите… кармата по-трудно се ликвидира.  

Ще гледате по възможност бързо да изглаждате всич-

ките си отношения. Ако това не можете да направите, то-

гава защо ни е Школата?... Онзи, който не е работил в 

този свят, след като замине дълго време ще дреме или ще 

чака кармата му да узрее в чистилището. Пък няма нужда 

да чакате с години да ви пържат в чистилището. Тук в 

Школата за половин година може да минеш чистили-

щето, а там може да ти отнеме 4-5 години. Защо ще чакаш 

4-5 години, докато минеш чистилището, когато тук на Зе-

мята може да прекараш този курс в 6 месеца.  

Казват: „Каква придобивка има един окултен ученик в 

Школата?“ – Придобивката е тази, че 3 години и поло-

вина спестявате… А знаете ли на какво се равняват тези 

години? – Те се равняват на много години. Това е хубавото 

на всички окултни Школи, които вървят по методите на 

Бялото Братство – че подготвят своите ученици да бъдат 

готови за новите условия, при които животът може да се 

прояви. Това е смисълът на Школата.“ (122) 

 

„Богатството, което Бог ти е дал, с него веднага можеш 

да изплатиш кармата си и да станеш от съвършените, пък 

ако не – ще дойде другият закон, с който ще се увеличи 

кармата. Та при сегашните условия, както светът се раз-

вива, понеже сме слезли в дъното на ада, дето материята 

е най-гъста, целият наш минал живот изпъква в съзнани-

ето ни. Постоянно преживяваме старото.  

Трябва да бъдете много будни. Човек, като се предаде 

на слабости, той трябва да знае, че направена грешка по-

лесно се поправя, отколкото грешка, която не се е проя-

вила, защото възможно е при дадени условия тази грешка 

да се яви, но веднъж направена и извадена опитността от 

нея, ти казваш: „Няма да я правя втори път.“ (123) 
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„Човек ликвидира със своята карма като работи за 

другите, за Бога. Чрез Любовта човек ликвидира със сво-

ята карма. Казано е в Писанието: „Любовта ще покрие 

множество грехове.“ – Всяка грешка трябва да се покрие 

с едно добро.  

Когато дойде Новораждането, като се роди човек из-

ново, ще се освободи от закона на кармата. При закона на 

кармата трябва да идеш някъде, защото си създал връзки 

с известни лица, за да се изплатиш. Хилядите злини са 

хиляди нишки, хиляди конци. Как ще ги скъсаш? Като 

направиш хиляди добрини.  

Кармата се ликвидира с Разумността… Като изплаща 

човек кармични задължения, не трябва да прави нови 

дългове. Най-голямото изкуство е човек да може да из-

мени съдбата си.“ (24) 

 

„За да се справите лесно с кармата си, ето какво ще ви 

моля: Не говорете лошо едни за други. Ако някой е от не-

въздържаните и не може да не говори лошо за другите, 

поне те да бъдат внимателни, да не се обиждат. На пър-

вите казвам: „Въздържайте се да говорите лошо за близ-

ките си.“ А на онези, за които се говори лошо, казвам: „Не 

се обиждайте.“ – Който обижда и който се обижда – и два-

мата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще раз-

реши вашите задачи. Тя е строга и неумолима…  

Кой е пътят за създаване на бъдещата култура? – Пъ-

тят на Любовта.“ (121) 

 

„Сега вие ликвидирате кармата си. Знайте, че вие сте в 

последната фаза на вашата карма. Това е така назряло 

сега, че колкото по-скоро, толкова по-добре за вас. Всяко 

едно отлагане е вече лошо… 

Някои казват: „Да вземем да ходим из горите.“ – Из 

горите са ходили калугерите. Това е един начин за укреп-

ване само. Сега няма къде да бягаш вече. И който ходи из 
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горите, и той ще се върне между хората. Аз знам един при-

мер: един американец задига от господаря си злато за 10 

милиона лева и избягва в Аржентина. След 10 години се 

връща и казва на господаря си: „Ще ти дам парите, живо-

тът ми е непоносим, предайте ме на съда, да ме осъди.“ – 

Та сега са дошли времената – ще се изповядаш, ще ка-

жеш: „Не може вече така да се продължава“.“ (124) 

 

„Кармата не е нищо друго, освен закон за възмездие. 

Каквато и да е кармата на човека, тя може да се подобри. 

И тъй, за да подобри човек кармата си, за да влезе в бла-

гоприятните условия на живота… той трябва да работи, да 

прилага знанието си, докато се свърже с напреднали съ-

щества, които ще му помагат.  

Това може да провери всеки от вас. Представете си, че 

изучавате музика. Учителят ви дава едно трудно парче и 

след няколко дни иска от вас да сте го научили добре. Вие 

свирите ден, два, три, не ви върви. Започвате да се мо-

лите, дано по някакъв начин да ви се помогне. Едно от 

напредналите същества, което познава добре музиката, 

влиза у вас и започва да ви помага. Като посвирите 1-2 

часа, вие научавате добре парчето и сте готови да се явите 

на урок пред учителя си.  

Щом се свържете с едно от тези напреднали същества 

в музиката, те са готови винаги да ви помагат. Докато ги 

слушате, докато вярвате в тях, те ще ви помагат. Щом се 

усъмните в тях, те ще ви изоставят, за да разберете какво 

значи да работите без помощта на тези същества.  

Докато работите ви се отдават лесно, вие казвате: „Аз 

сам научих урока си, никой не ми помогна.“ – Щом ка-

жете така, вие сте под изкушение вече.  

Дойде ли изкушението, вие изгубвате помощта на 

светлите, напреднали братя и оставате сам със собстве-

ните си сили. Това значи да се оплетат работите на чо-

века.“ (125) 
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Опасността пред неразбира-

щия Закона за Кармата 
 

 

Учителя:  
 

„Някой път казвате за някого: „Tой си има карма, нека 

си я носи!“ – Не, този цирей трябва да излезе от него, той 

има нечиста кръв. Аз мога да му приложа един лек и да 

улесня неговите страдания. Този човек може да има една 

рана, но не я лекува. Ти казваш: „Карма е това!“ – Не, аз, 

като човек, трябва да му помогна, да улесня неговата 

карма, да мине малко по-лесно. И вие ще спазвате този 

закон. Щом не се стремите нагоре, иде връщането назад. 

Някой казва: „Нагоре, докато стигна до целта.“ – Но забе-

лежете: Стремежът към доброто никога не може да се 

спре. Процесът към доброто е вечен.“ (127) 

  

„Сега ние седим и казваме, че Христос е пострадал на 

кръста: „Горкият Христос, как пострадал на кръста!“ – И 

плачат със сълзи. И като минават хората край някои 

бедни, не мислят, че Христос живее в тях, нито за Христо-

вите страдания, а казват: „Кармата им е такава“. И после: 

„О, Господи, как си страдал на кръста!“ – Това е едно заб-

луждение на черното братство. То прилича на нашите 

съвременни театри: Някой автор написал някоя трагедия. 

Всички благородни дами плачат, сълзите им текат за 

онзи герой там, на сцената. Това е актьорство! Те плачат, 

а като излязат вън, дето други умират, нито една сълза! 

Казвам: За тях плачете, а за вътрешните се смейте.“ (129) 

 

„Когато видите, че някой страда, вие обикновено каз-

вате: „Кармата му е такава.“ – Да, може кармата му да е 

такава, но вие трябва да му помогнете, за да се освободи 

от тази карма.“ (130) 
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„Когато видите, че някой човек е неразположен, изва-

дете цигулката си и му посвирете. Не го отблъсквайте, не 

казвайте, че той сам трябва да понесе кармата си. Щом 

можете да помогнете на човека, помогнете му, без да раз-

съждавате заслужава ли или не. Ако не му помогнете, вие 

сами си създавате карма.“ (131) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Когато човек страда, често казват: „Той е заслужил 

своите страдания, той трябва да изтърпи своята карма; 

ако започна да му помагам, ще навляза в чуждата карма.“ 

– Това е глупост! Бедата, нуждата е обусловена от пре-

дишния живот на този човек, но ако аз му помогна, моята 

помощ ще внесе нови записи в книгата на неговия живот. 

Аз по този начин ще спомогна за неговото придвижване 

напред. Нали е глупост да се казва на търговеца, който би 

могъл да се спаси от фалит, давайки му 1000 или 10000 

марки: „Не, аз нищо няма да дам – това ще промени твоят 

баланс.“ – Именно това, което представлява причина за 

отказа, трябва да бъде подбуда за нас да помогнем. Аз по-

магам на човека, защото зная: в кармичните взаимов-

ръзки нищо няма да остане забравено. Това трябва да 

бъде за нас стимул за практически действия.“ (33) 

 

Вместо заключение 
 

Учителя: 

 

„Всички трябва да разпространите своите знания и на-

вън – в по-широка общност с обществото. Време е да за-

работите и извън нашата среда и вашите знания да ги да-

дете и на света, където няма морална устойчивост.“  (132) 



 
332 

„Искам да бъдете смели, решителни, да разсъждавате 

добре. Вие се намирате на кръстопът, където трябва да ре-

шите един от най-важните въпроси на вашия живот… Ще 

кажете, че и в друго прераждане може да разрешите този 

въпрос. Само глупавият говори за други пререждания. Ти, 

който си събуден, сега трябва да свършиш определената 

си работа. За другите пререждания има по-важни въп-

роси. Сега е денят, когато трябва да отворите сърцата си и 

да възприемете Божията Любов: да живеете с нея и да 

поставите основа на новата култура.“ (133) 
 

„Добрият, щастливият човек е ликвидирал с кармата 

си, затова всеки го търси, иска да се скрие под неговата 

сянка. Какво по-хубаво от това да седнете под сянката на 

една круша, отрупана със сладки, хубави плодове? Сед-

нете под сянката ѝ, позаспите малко, починете си, а като 

дойде вятърът, разлюлее клоните ѝ и наготово, без труд и 

усилие, пусне една-две круши направо в ръцете ви. Под 

такава круша всеки би седял, но под круша без листа и 

плодове никой не би по-търсил подслон.“ (134) 
 

„Праведният е силен човек. Неговата молитва всякога 

се чува. Ако в един град има 10 души праведни, те са в със-

тояние да го предпазят от всякакви беди и напасти.  

Ако в Пловдив и Чирпан имаше по 10 души праведни, 

те щяха да запазят града от нещастията, които претърпя 

при последното земетресение. Понеже в Пловдив и в 

Чирпан нямаше по 10 души праведни, по отношение на 

тях се приложи назрялата вече карма.  

Сега нови праведни хора се създават.“ (135) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Преценката ни за нещо, извършено от някого, трябва 

да се разглежда съвсем отделно от преценката ни за стой-

ността или незначителността на тази този човек. Ако ние 
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желаем да се доближим до висшите светове, ние трябва 

да се научим да се отнасяме толкова обективно спрямо чо-

вешката личност, колкото обективно е нашето отношение 

към едно растение или към един камък. Налага се ние да 

се научим да можем да съчувстваме и на личността на 

онези хора, извършили действия, които може би в най-

висша степен трябва да осъдим. Тъкмо това отделяне на 

човека от делата и от кармата му трябва да бъде постиг-

нато, ако искаме да сме в състояние да придобием пра-

вилно отношение спрямо висшите светове. 

И тук ние трябва, ако наистина искаме да се поставим 

в основите на духовната наука, да видим от своя страна, 

че това е един от случаите, в които отчетливо влизаме в 

противоречие с материалистичното мислене на нашата 

епоха. Именно това материалистично мислене на нашето 

време има в себе си тенденцията все повече и повече да 

въвлича личността на човека в осъждането на неговите 

дела… Преценката на човека не бива да съответства на 

осъждането, а на разбирането; защото при всички обсто-

ятелства тенденцията трябва да бъде да се помага, а не да 

се осъжда. Да се помага, а не да се осъжда! Може обаче да 

се помага само ако човек има разбирането за онова, което 

се случва в една човешка душа. 

Във всеки случай, ако наистина човек има тенденци-

ята да помага, той най-често ще бъде непризнат от света. 

Защото онзи, на когото трябва да бъде оказана помощ, ще 

бъде най-малко склонен да прецени по правилен начин 

този, който иска да помогне по правилния начин. Онзи, 

комуто трябва да се помогне, ще иска да му се стори това 

по неговия начин, както той си го мисли! Това обаче може 

би ще бъде най-лошата помощ, която му се предоставя, 

ако му се помогне така, както той самият си го мисли.  

Разбиране, придобито въз основа на душевния и ду-

ховния живот, често ще ни доведе до това: да не направим 

за човека, на когото искаме да помогнем, тъкмо това, ко-

ето той предполага, а нещо съвсем различно.  
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Може би дори понякога „да се оттеглиш“ от подобен 

човек ще е много по-добрата помощ, отколкото да го лас-

каеш; рязкото отхвърляне на нещо ще е много по-добра, 

по-изпълнена с любов помощ от ласкателната отзивчи-

вост и занимаване тъкмо с това, което в момента съответ-

ният човек иска. Този, който евентуално се отнася строго, 

може да се окаже изпълнен с много повече любов към чо-

вешкото същество, отколкото този, който му отстъпва по 

всякакъв начин.  

И естествено в тази област няма да се мине без недоо-

ценяване – това се разбира от само себе си. Може би 

тъкмо този, който най-много се старае да вникне по такъв 

начин в душата на даден човек, бива най-много недооце-

нен. Но не това е важното, а търсенето при всякакви обс-

тоятелства на разбиране, а не на осъждане… 

Могат да се направят две неща: да се прецени, че ня-

какво действие на човека е било повлияно от Ариман или 

Луцифер и след това той да бъде осъден; или да бъде нап-

равено другото: да се разбере, че действието на човека е 

повлияно ариманично или луциферично и да се направи 

опит за разбиране на човека, като се изхожда от този 

факт. И между тези две присъди се намира най-голямата 

мислима разлика.  

Защото да се отсъди, че нещо у човека е ариманично 

или луциферично, изисква никога да не се дава присъда 

от друга гледна точка, освен от тази: благодарение на поз-

нанието, че у човека живеят Ариман и Луцифер, хората 

също да не бъдат съдени както и не се осъжда някое рас-

тение затова, че цъфти червено, а не синьо. От предста-

вата, че нещо у човека е ариманично или луциферично, 

трябва да се изключи всякаква съдийска присъда, така 

както от нашата преценка трябва да бъде премахнато да-

ването на каквато и да било оценка, щом искаме да опоз-

наем растението – било то червено или синьо.  

Преди всичко ние трябва да пазим познанието чисто 

от всякаква емоция, от всякакъв субективизъм.“ (136) 
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„В по-късни времена ще поглеждат назад към нашата 

епоха и ще казват: „Колко лениви са били тези хора по от-

ношение на усвояването на духовния живот!“ – Духовете 

ни го спускат, ала хората му се възпротивяват… 

И преди всичко тъкмо като изпитание трябва да се 

разбират и приемат събитията в настоящата епоха. По-

късно ще се разкрие доколко е необходимо така нарече-

ните виновни да страдат заедно с невинните. Защото в 

кармичния ход всичко се изравнява, всичко се компен-

сира. Не може да се каже: „Не се ли намесват добрите ду-

хове?“ – Те се намесват дотолкова, доколкото им позволя-

ваме и им се откриваме, когато имаме смелостта да им се 

открием. Първо трябва да приемем нещата с пълна сери-

озност и разбиране… 

Определен брой хора трябва да положат усилия с ця-

лата си личност да противодействат на горящите вълни 

на материализма. Защото материализмът, изживяващ се 

в промишлено-търговските импулси, ще се свърже с 

онова, което ще се влее в материализма от други изоста-

нали импулси…  

Във всеки случай трябва да сме наясно, че с всички 

сили трябва да се противопоставим на материалистичес-

ките вълни. Всеки човек може да го направи. Плодовете 

на стремежа ще узреят. Няма нужда да казвам какво 

трябва да се противопостави на материализма… 

В бъдещия ход на текущата пета следатлантска епоха 

светът ще бъде завладяван във все по-голяма степен от 

промишлено-търговския елемент, но противоположният 

полюс трябва да съществува. Трябва да има хора, които с 

разбиране да работят на противоположната страна… 

„Моето царство не е от този свят.“ – Това изречение 

трябва да прозвучи срещу царството, което се разпрос-

тира на физическия план и трябва да бъде само от този 

свят. Трябва постоянно да прозвучава срещу промиш-

лено-търговския материализъм: Моето царство не е от 

този свят.“ (137) 
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Ако проявявате интерес към Езоте-

ричното Християнство, с радост бих ви 

изпратил още екземпляри от тази или 
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пратете ми на teo@istina.bg или на 

фейсбук Теодор Николов следните данни: 
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