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Встъпление 

Осъзнавайки, че стъпвам в песъчливата 

територия на съвременната наука „психология”, 

въпреки всички „класически” и „нови” направления, с 

изградени понятийни системи, със стройни идейни 

структури, за мен човешката душа остава далеч 

недокосната, непочувствана и неразбрана, в нейната 

дълбочина и космичност. Тя много често е разрязвана 

на малки парчета, от които се опитваме да съшием, 

често едностранчиво, вътрешните „одежди” на телата 

ни, без истински да прозрем голямата истина, изказана 

още от Хермес Трисмегистос - "Онова, което е горе, е и 

долу". Нашите вътрешни "одежди" са част от големия 

космично-звезден воал, който покрива по деликатен 

начин съществата ни и човечеството. На нас, човешките 

същества, е предопределено да повдигнем булото... 

Разбира се, не бих тръгнала към подобно 

проучване, ако малката искрица за него не идва от 

собствената ми душа, от собствения ми опит и път, от 

собствените ми лутания, въпроси и прозрения. 

Неотменно в мен са били идеите на Рудолф Щайнер и 

Антропософията, за чиито истини човек е нужно да зрее 

с години.  

И така, в една утрин се събудих с особеното 

чувство - връщах се от далечно място, а наоколо ме 

докосваше, като че ли „плувайки”, фин копринен полъх. 

Трудно може да се опише това чувство, защото 

осъзнаваш, че е било в съня ти, а същевременно е 

толкова живо, сякаш само преди секунди си го 

преживял! Връщах се от „копринен свят”, от който 

носех живото усещане за допир, за кадифена нежност, 

за пеперудени крила, за копринена утроба... Пред очите 
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ми се появи картина. Виждах цветове. Те плавно се 

разстилаха върху копринената утроба...  

Това беше знак, посока, "слово", което идваше 

към мен. Знаех, че е нужно да се вслушам и последвам. 

Чувствах, че по земен начин е нужно да намеря 

коприна, да се науча да я докосвам, да намеря пътя си 

към нея. За първи път в живота си проявявах интерес 

към подобно изкуство, но изглежда това преживяване 

ми беше вече познато. Нужно беше само да си го 

припомня, без да бързам, да оставя душата си да се 

разстила върху коприната, в невероятните й багри...  

 

 

 
Моя картина върху коприна 

 

Така се родиха моите картини - без учители, без 

правила, без насоки. Душата ми беше "насока" и 

"правило". Оставих я да бъде себе си, в пълна свобода, и 
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едва след това да търся земното, конкретното, формата, 

в родените преливащи се цветове. 

В същия момент природата ми отговаряше по 

приятелски начин - пеперуди кацаха без страх по ръцете 

ми, сякаш нямаше граница между тяхното и моето 

същество. Намирахме се в хармония и съществата ни, 

макар толкова различни, в онези мигове бяха в 

природно единение. Това се случи през едно прекрасно 

лято в Германия. Тогава се роди моето стихотворение 

"Пеперудена душа”. Пеперудената тема се разстла в 

душата ми във всичките си нюанси и форми. 

Продължих своето търсене... Юни-юли 2011 год., 

получих покана да организирам ателие за рисуване 

върху коприна, в антропософска социално-терапевтична 

общност във Вупертал, Германия. До мен застана 

човекът, антропософът и приятелят Андреа Крон – 

Петрович, която ръководеше тази общност. Тя беше мой 

преподавател в тригодишното обучение по 

Антропософска лечебна педагогика и социална терапия. 

Имах абсолютната й подкрепа за триседмичната ми 

работа с хората с психически заболявания. 

Изключително трудно е, дори напълно невъзможно, да 

бъде допуснат чужденец в областта на антропософските 

изкуства /още повече да работи с психичноболни хора!/, 

който по свои "прозрения" и "интуиции" е достигнал до 

художествено себеизразяване, а в конкретния случай 

предлага нещо наистина непознато и непрактикувано в 

антропософските среди като терапевтична методика. 

Имах този шанс! Три седмици работих с десет човека и 

от техните души се родиха 17 картини. 

Последва настоящото изследване, което 

фокусира собствения ми опит, прозрения, и онзи 
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творчески импулс, с който Антропософията опложда 

постепенно душите на търсещите. Това изследване, 

стана начало на поредица мои езотерични изследвания в 

областта на приказките и ренесансовото изкуство.  
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Първа глава 

Легенди за коприната. Особености на 

светоусещането на древния азиатец. Български 

обичаи за дъжд. 

 

Пеперуди е имало преди 100 милиона години. 

Намерени са вкаменелости от пеперуда, от времето на 

динозаврите. Те летят по всички континенти, освен в 

Антарктика. Познати са над 180 хил. вида по цял свят. 

Смята се, че пеперудите могат да виждат много повече 

цветове и техни нюанси, отколкото човек. Предпочитат 

виолетово, лилаво и синьо. Проявяват над 2 хил. пъти 

по-голяма от човека чувствителност към ароматите и се 

смятат за най-големите познавачи на цветните нектари 

по Земята. 

Континенталният път на коприната се разделя на 

северен и южен, като и двата започват от търговските 

центрове в Северен Китай. Северният път преминава 

през Волжка България, достига  Кримския полуостров, 

оттам през Черно море и Мраморно море, или през 

Балканите, до Венеция. Южният път минава през 

Туркестан, Хорасан, Иран и Месопотамия, а оттам през 

Антиохия, Средиземно море, или Египет, към Северна 

Африка. 

Легенди за коприната намираме в азиатските 

предания, което има своето задълбочено обяснение. 

Срещат се, сравнително по-рядко, в културното 

наследство на Мозамбик, Мексико, Австралия, както в 

митологията на славянските народи. По нашите земи се 

е запазил обичаят "Пеперуда", който е свързан с 

"измолването" на дъжд от Бог, при сухо и горещо време. 
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Макар и далечни, връзките съществуват и 

метаморфозират. 

 

 

 
 

                  Древният път на коприната 

 

 

 

Китайски легенди за коприната 

 

Първа легенда: 

Откривателка на коприната е прелестната Луо 

Цзу – дъщеря на вожд на племе, което живее в 

провинция Съчуан /югозападен Китай/. Луо Цзу била 

невероятно красива девойка. Дългите й черни коси 

очертавали бялото й лице, а устните й - с цвят на розови 

листенца, пленявали с пълнотата си. Всеки в племето се 

възхищавал на безмерната й хубост. Тя съчетавала в 

себе си грацията и любознателността.  

Един ден момичето решило да се разходи с 

приятелки из горите на Съчуан, ала докато останалите 



10 
 

момичета берели горски цветя и плодове, то било 

заинтригувано от дебели червеи в бял цвят, които 

спускали своите дълги копринени нишки по ствола на 

черница. Дълго време след това Луо Цзу ходела в гората 

и с интерес наблюдавала животинките. При поредната 

си разходка с учудване видяла как цялото дърво било 

обсипано с бели топчета - плод на труда на 

червейчетата. Тя събрала част от тях и издърпала 

нишките им. Съумяла да изтъче плат, който изрисувала 

в багрите на дъгата.  

Всички девойки завидели на момичето, което 

носело на рамената си чудната наметка, а мълвата за нея 

се носела по обширните земи на Китай. Слуховете за 

тази материя достигнали до императорския дворец на 

Хуан Ди. Той, заедно със своите най-верни поданици и 

съветници, отишъл до Съчуан и се влюбил страстно не 

само в плата, ала и в красивата девойка. Луо Цзу 

подарила коприната на императора, а скоро след това 

двамата вдигнали пищна сватба. Момичето продължило 

да усъвършенства технологията на бубарството, а 

нейният съпруг я подкрепял и помагал в това й 

начинание. 

 

Втора легенда: 

През 27-то столетие пр.н.е. черничевите дървета 

на китайския император били нападнати от странна 

болест и съпругата му Луо Цзу решила да открие 

причината. Вглеждайки се внимателно в залинелите 

дървета, тя забелязала как малки бели гъсеници се 

хранят с листата им. Върху черничевите дървета имало 

и копринени пашкули, които й се сторили много 

красиви. Тя взела един от тях в дланта си и започнала да 
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си играе с него, но ненадейно го изпуснала в близкия 

фонтан. Тогава жената видяла как обвиващата пашкула 

копринена нишка започнала да се отделя. Когато 

разказала на съпруга си за странните гъсеници, които се 

превръщат в пашкули, и за лъскавата нишка, Жълтият 

император бил толкова впечатлен, че наредил 

отглеждането им да започне веднага. 

 

Трета легенда: 

Луо Цзу пиела чай под сянката на черничевите 

дървета в императорската градина, когато един пашкул 

паднал в чашата й. Поради топлината на напитката, 

копринената нишка започнала да се отделя от пашкула, 

и така принцесата открила ценната тъкан. Тя убедила 

съпруга си да й даде малка черничева горичка, където 

започнала да отглежда копринени буби. Била толкова 

запленена от това откритие, че прекарвала цялото си 

време в грижи за копринените буби, както и за 

направата на различни предмети. Тънката нишка се 

превръщала в прекрасни фини тъкани. Така тя 

изобретила колелото - благодарение на което 

копринените нишки били развивани от пашкулите, 

както и тъкачния стан. 

 

Четвърта легенда: 

Откриването на коприната било плод на любовта. 

През един пролетен ден Жълтият император хранел 

копринените гъсеници в черничевата си градина, когато 

към него се приближило красиво момиче, облечено с 

искряща дреха. То разказало на владетеля как се 

отглеждат правилно черничеви дървета, как се 

развъждат копринени буби, как се извличат нишките и 
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тъче платно. След като изслушал всичко, Жълтият 

император осъзнал, че това, което му разказва 

момичето, може да осигури достатъчно дрехи на хората, 

които все още ходели оскъдно облечени, в животински 

кожи и листа. Освен това, владетелят бил толкова 

впечатлен от девойката, че веднага се влюбил в нея и 

двамата се оженили. Тя започнала да се грижи за 

отглеждането на буби и производството на коприна, 

поради което хората й дали името Съ Линчъ, което се 

превежда като "Дамата на копринената буба". 

 

 

Творбата на Лафкадио Хърн „Пеперудите”, в 

превод на Мария Демот, преразказва китайско-

японски легенди: 

 

"...Искам да узная цялата легенда за китайската 

девойка, която пеперудите взели за цвете и я следвали 

на рояци - тъй уханна и възхитителна била тя.  

Бих искал да узная нещо повече и за пеперудите 

на император Генсо, или Мин Хан, който ги карал да 

избират неговите възлюблени... Той често устройвал в 

прекрасната си градина празненства, на които 

присъствали ослепително красиви дами. В разгара на 

пира отваряли клетките, пускали пеперудите сред 

гостите и те кацвали върху най-красивата дама, която 

ставала избраница на императора. Но след като Генсо 

котей, тоест император Генсо, видял Йокихи /която 

китайците наричат Ян Гуйфей/, той престанал да 

разчита на избора на своите пеперуди, което не било за 

добро, тъй като Йокихи му докарва сериозни 

неприятности.  
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И още, бих искал да узная повече за случилото се 

с онзи китайски философ, известен в Япония под името 

Сошу, който сънувал, че е пеперуда, и в съня си видял 

света със сетивата на пеперуда. Защото духът му 

наистина пърхал наоколо в нежния облик на пеперуда. 

Когато се събудил, спомените и усещанията от съня 

били тъй живи в съзнанието му, че той вече не можел да 

се държи като човешко същество... 

Възможно е някои необикновени японски 

поверия за пеперуди да са също от китайски произход, а 

нищо чудно те да са по-стари и от самия Китай. Най-

интригуващото е, че душата на човек може да отлети от 

тялото му и да пърха в пространството като пеперуда. 

Някои красиви фантазии са плод именно на това 

поверие. Като например представата, че ако в гостната 

долети пеперуда и кацне зад бамбуковия параван, 

човекът, който обичате ще дойде да ви навести. Това, че 

пеперудата би могла да е нечия душа, не е повод да се 

боите. Но има времена, когато и пеперудите внушават 

страх, като се появяват например на рояци. Историята 

на Япония познава такъв случай. Когато Тайрано 

Масакадо подготвял тайно известния си бунт, в Киото 

се появили толкова много пеперуди, че хората се 

уплашили, смятайки, че това е знамение за надвисваща 

беда... Вероятно са предположили, че това са душите на 

хилядите, обречени да загинат в битка и възбудени в 

навечерието й от някакво необяснимо предчувствие за 

смърт. 

Ала според японските поверия пеперудата може 

да е душата на жив човек, но и на покойник. Всъщност 

душата има обичая да приема облика на пеперуда, за да 

извести, че напуска завинаги тялото. Ето защо трябва да 
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се отнасяме с внимание към всяка влетяла в дома ни 

пеперуда.” 

 

 

Японска легенда: 

„Зад гробището на храма Содзанджи, в 

покрайнините на столицата, дълго стояла самотна 

колиба, в която живеел старец на име Такахама. 

Съседите го обичали заради доброто му сърце, но почти 

всички го смятали за леко побъркан. Защото е редно 

всеки мъж, освен онзи, който е дал пост на Буда, да се 

ожени и да си създаде семейство. А Такахама не се бил 

посветил на вярата, но и не скланял да се ожени. Никой 

не знаел да е имал някога любовна връзка с жена. 

Повече от петдесет години той живеел съвсем сам.  

Едно лято Такахама се разболял и разбрал, че не 

му остава много да живее. Тогава той изпратил да 

извикат вдовицата на брат му и единствения й син - 

момче на около двадесет години, към което бил силно 

привързан. Те веднага дошли и направили всичко 

каквото могли, за да облекчат последните часове на 

стария човек.  

Един мрачен следобед, докато вдовицата и синът 

й бдели край постелята му, Такахама заспал. Точно 

тогава в стаята влетяла голяма бяла пеперуда и кацнала 

на възглавницата на болния. Племенникът я отпъдил с 

ветрило, но тя веднага се върнала. После пак я отпъдил, 

за да кацне тя за трети път. Тогава момъкът я изгонил 

навън и я гонил, докато минала през градината, а после 

през една отворена порта и влязла в гробището на 

близкия храм. Но пеперудата продължила да пърха над 

главата му, сякаш не искала да си иде, и се държала тъй 
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необикновено, че момъкът се зачудил дали това е 

наистина пеперуда или зъл дух. Той пак я погнал и я 

последвал навътре, в гробището, докато видял, че тя 

лети към един гроб - гроб на жена. Там пеперудата 

внезапно и неочаквано изчезнала и той напразно я 

търсил. Сетне разгледал надгробната плоча. На нея било 

издълбано името „Акико” и непозната фамилия, както и 

надпис, според който Акико починала на осемнадесет 

години. Очевидно надгробието било поставено преди 

около петдесет години, защото било почти изцяло 

обрасло с мъх. И друго било очевидно - някой се грижел 

добре за гроба: на него имало свежи цветя, а водата във 

вазичката била наскоро сменена.  

Още щом младежът се върнал в стаята на болния, 

майка му го посрещнала с печалната вест, че чичо му е 

издъхнал. Смъртта била настъпила безболезнено, докато 

спял, и лицето на покойника било усмихнато.  

Младежът разказал на майка си какво е видял в 

гробището.  

- Ах! - възкликнала вдовицата. - Та това трябва 

да е Акико!  

 - Но коя е тази Акико?  

Майката отвърнала:  

- На младини добрият ти чичо бе сгоден за 

очарователно момиче на име Акико - дъщеря на негов 

съсед. Акико почина от туберкулоза малко преди 

сватбения ден и отреденият за нея съпруг страдаше 

безмерно. След погребението й той се закле никога да 

не се жени и си построи тази къщурка край гробището, 

за да е близо до гроба на своята любима... Това беше 

преди повече от петдесет години. И всеки божи ден през 

тези петдесет години, и зиме, и лете, чичо ти ходеше на 
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гроба на Акико, молеше се, почистваше го и принасяше 

на него дарове. Но не обичаше да се споменава за това, а 

и самият не отваряше дума... Ала най-сетне Акико 

дойде при него: бялата пеперуда е била душата й...” 

 

* * * 
 

В различните си вариации, легендите за 

коприната винаги я свързват с женствеността, което ни 

отвежда до Душата. Пред нас се ракрива 

неподправената, фина и грациозна хубост на девицата 

или на зрялата жена /това са различни степени от 

вътрешното ни съзряване/, любознателността и грижата 

за майката-природа, вътрешното познание и озарение, 

откривателството, съчетано с творческа креативност и 

красота. Тези древни предания описват връзката на 

Душата с Духа /Женското и Мъжкото начало/, който 

тъче в самото същество, дарявайки го с прозрения. Те 

получават своя външен израз и се превръщат в символ 

на тази връзка - напр. коприненият плат с цветове на 

дъга /онази видима за сетивата ни пътека, която свързва 

Небето и Земята!/. Усещането е за ефирност, 

прозрачност, недокоснатост... 

Стигаме до нивото на познание, което душата 

развива в грижата си за бубените пашкули, в света на 

елементите. Това е процесът на вътрешна 

трансформация и ново-раждане. Вътрешното й развитие 

става факт, благодарение на грижата, като осъзнато и 

жертвено действие, в света на топлинния, въздушно-

светлинния, водния и земния елемент, във външната 

проява на нещо, сътворено в красота и изящество. 

Винаги съществува връзка с другата неделима част - с 
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Духа, която закриля, опложда и помага за това ново-

раждане, благодарение на своята проницателност и 

любов! 

Преразказаните от Лафкадио Хърн китайско-

японски легенди също представят този фин нюанс на 

възприятия: девойка, която пеперудите взели за цвете; 

философ, който придобил сетивността на пеперуда; 

пълното човешко доверие и поставяне на човешката 

съдба в зависимост от избора на пеперуда; поверието, че 

душата на човек може да отлети от тялото му и да пърха 

като пеперуда наоколо, че може да е душата на жив 

човек, или да се явява като предвестник на това, че 

душата скоро ще отлети от физическото тяло... 

Копринените пеперуди, които са култивирани от 

древната китайска цивилизация, всъщност се превръщат 

в своего рода пленници на човечеството. Те излюпват 

яйце, което се превръща в ларва/буба/, а после в пашкул. 

В него какавидата зрее за своята бъдеща 

трансформация. В момента, в който трябва да се роди 

новата пеперуда, се случва смъртта - като прекъсната 

метаморфоза. Какавидата е убита, потопена в гореща 

вода, или пронизана с игла, за да не се роди, а да се 

пренесе в жертва, в името на ново-раждането на нейно 

въплъщение - коприната...  

 

* * * 
 

Рудолф Щайнер говори за земите и народите на 

древна Азия, за някогашната китайска култура. 

Древните народи на Изтока са били преки наследници 

на световъзприятието, което са притежавали жителите 

на древния свят на Атлантида. Част от разселилите се 
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племена, след Атлантската катастрофа, тръгват на изток 

- в посоките север и юг. Древните азиатски народи са 

били живата следатлантска памет и проява.  

В следващите епохи човешкото същество все 

повече губи своята връзка с Духовния свят и спомените 

за своето "доземно" съществуване. В закономерния, от 

духовно-научна гл.т., път на развитие на човечеството 

от Древноегипетската епоха насам, човекът губи онези 

сетива, които го свързват със света на Боговете. За 

сметка на това той развива способности за възприемане 

и осмисляне на сетивно-материалния свят, развива и 

утвърждава своята индивидуалност.  

Но етерното тяло на древния азиатски човек все 

още се оживотворява отвътре, вътре в него преде 

древноатлантската нишка на живата връзка с Духовния 

свят. Древният азиатец черпи своята жизненост от 

самия себе си, от дълбините на душата си, която е 

непрестанно свързана с Духовния свят и той има 

съзнанието за това. В неговата душа тъче световният 

Логос. В етерното му тяло са вплетени мировите мисли. 

За него физическото тяло е само последица от онова, 

което живее в етерното тяло като мисловно съдържание, 

което пък идва от космическия Логос. Древният 

азиатски човек е изживявал в себе си това, което един 

посветен представител на Атлантида е преживявал като 

потопен сред Съществата на Духовния свят. Европеецът 

възприема своето физическо тяло като земен 

материален център, към който се „вливат” отвън 

космическите етерни потоци. Те работят чрез Аза и 

астралното тяло, по посока на етерното и физическото 

тяло.  
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В първия случай е налице изключително фина, 

деликатна, гъвкава, флуидна, духовно-душевна 

конституция. Във втория случай имаме душевна 

конституция, на която тепърва й предстои да се справя 

осъзнато със собствената си все по-голяма вътрешна 

втвърденост и да развива себе си в посока на съзнателно 

одухотворяване. 

Близо до град Чанша, в едно от погребенията, е 

намерена най-древната от известните в Китай картини, 

рисувани върху коприна. От нейното художествено 

ниво можем да заключим, че живопистта върху коприна 

е съществувала в по-ранните периоди от 

древнокитайската история и култура. 

В следатлантските времена азиатските народи 

остават задълго свързани с атлантската култура и 

посветеност. Затова цялата тяхна култура е така 

особена, загадъчна и тайнствена. 

 

 
 

 

"Естествено, в земите на Изтока Азът не мо-

жеше да бъде намерен по този начин /в сравнение със 

западноевропейските народи, според Щайнер; бел.авт./. 
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Там човекът беше толкова напреднал в своето 

съвършенство, че той усещаше Аза не като нещо 

чуждо, а като своя лична собственост. И когато из-

точният човек се пробуди за своя Аз, източната култу-

ра беше достатъчно напреднала, за да роди онази фина 

логика и онази мъдрост, които откриваме в историята 

на източното човечество.  

...ние имаме култура, чиито корени черпят сили 

от Атлантската епоха и ги препращат в 

Следатлантската епоха, като по този начин се стига 

до другата страна на съзнанието за етерното тяло. 

Това е китайската култура. Вие ще вникнете в същнос-

тта на китайската култура, само ако се съобразите с 

това обстоятелство и си припомните, че атлантска-

та култура имаше непосредствено отношение към 

„Великия Дух", за когото стана дума в предишните ни 

лекции. Така че тази култура несъмнено има непосредс-

твено отношение към най-висшите степени на мирова-

та еволюция.” 

Сс 121, Лекция 10, Р.Щайнер 
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Фрагмент от древноегипетско изображение на пеперуди в 

гробницата на Небамун 

 

"Физическите тела на африканските и 

азиатските народи са формирани повече отвътре, чрез 

вътрешните сили на изграждане. Телата на 

американските и европейските народи са формирани 

повече по пътя на уповаване на отношението с 

външния свят. Външните форми по-силно се 

отпечатват тук в пластичните форми, и в по-голяма 
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степен са участвали в изграждането на физическото 

тяло". 

 

"Етерните сили в населението на Африка и Азия 

лежат много по-навътре в техните етерни тела. В 

жителите на Америка и Европа, в по-голяма степен, те 

лежат в етерния свят, който заобикаля човека... 

Благодарение на това, те са повече свързани с духовете 

на природата." 

Сс 158, Лекция 2, Р.Щайнер 
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* * * 

Нека да погледнем към българския обичай за 

дъжд "Пеперуда", както и към "Герман", който го 

следва. Това са два, свързани по между си, пролетно-

летни обичая в българските традиции. 

В различните райони на страната "пеперудата" 

има различен вид. Най-често тя е сираче. Задължително 

е девствена. Пеперудата най-често е гола или облечена в 

стара детска риза. В уречения ден момичетата се 

събират край реката и обвиват пеперудата с бъзови 

клонки, покриват главата й с червено було, върху което 

закрепват кокалче от безименен гроб и жива жаба. 

Пеперударките също трябва да са „чисти” и девствени. 

Те са боси и с разпуснати коси. Групата се предвожда от 

старица или вдовица. Като пеят песни за измолване на 

дъжд, пеперударките посещават всяка къща в селото. 

Стопанките ги посрещат, всяка с котле вода, което 

изсипва върху пеперудата. Тя се тръска от водата и 

"лети", а придружителките й пеят: „Пеперуда ходи, на 

Бога се моли: Дай, Боже, дъжд, да се роди ръж...”. 

Стопанката изнася сито, което е пълно с брашно  и 

поръсва с него пеперудата, „за да вали ситен дъждец”, а 

после търкулва ситото. Ако то се захлупи, вярват, че ще 

завали и годината ще е плодовита. Накрая жената 

дарява момичетата с брашно, мас, яйца, боб и други 

продукти. Обикаляйки из селото, пеперударките се 

спират при всеки водоизточник, пръскат се с вода и пеят 

за дъжд. Така се връщат при реката, където събличат 

пеперудата. Те хвърлят зелената й премяна по 

течението, изкъпват нея и себе си, и се връщат в село, 

където старите жени са приготвили обща трапеза. Това, 
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което остане, сирачето отнася у дома. На много места, в 

Деня на пеперудата, се обрича общоселски курбан и се 

прави молебен за дъжд. 

 

 
 

Обичаят Герман се изпълнява непосредствдено 

след Пеперуда. Изработва се антропоморфна мъжка 

фигура от кал или глина, която ритуално се погребва. Тя 

се нарича Герман. Фигурата се изработва от девствени 

момичета, под ръководството на по-възрастни жени. 

Куклата е детайлна - с очи, вежди, уста и т.н., като 

големината й може да достигне до половин метър. 

Характерна особеност е ясно изразеният фалос. На 

някои места на Герман се прави червена шапка, от 

червени черупки на великденски яйца – обикновено от 

първото счупено на великденската трапеза. Ръцете се 

кръстосват на гърдите, като на умрял човек. След 

изработване на фигурата, тя се полага в ковчег, покрива 

се с цветя, слага й се запалена свещ и жените я оплакват 

като мъртвец. Някъде дори е викан свещеник, за да го 

опее. След опяването, с тържествена погребална 

процесия, куклата се отнася край някой водоизточник, 
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обикновено река, където се погребва. На места се 

хвърля в реката, а където няма река се погребва на 

кръстопът. На гроба се поставя малък дървен кръст. 

Жените ходят там и правят помени до деветия ден. 

Вярва се, че след изпълнение на този обичай, ще завали 

дъжд. Ако дъждовете са прекалено силни или проливни, 

куклата се изважда от гроба.  

 

 
 

В славянския митологичен пантеон имаме 

богинята Пеперуна /Додола, Пеперуда.../ - богиня на 

дъжда. Тя е женски персонаж от южнославянската 

митология и е основна фигура при обредни ритуали за 

призоваване на дъжд. Свързана е с култа към древния 

славянски бог Перун. Образът на Пеперуна има 

изключително древен характер. Може да бъде 

проследен до корените на индоевропейската 

прарелигия. Сходни женски персонажи, свързани с 
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бога-гръмовержец, се срещат в митологиите на редица 

индоевропейски народи. 

Изключително интересно, отбелязано от някои 

изследователи на българските традиции и обичаи, е 

съвпадението на множество елементи при българските, 

румънските, руските, германските, китайските обичаи 

за дъжд, както успоредиците между българския Герман 

и източните култове към Адонис и Тамуз. Най-дълбоко 

в изследванията си за тези съвпадения достига 

М.Арнаудов, който ги свързва с шумеро-акадската и 

асиро-вавилонската традиции, а също с обичая за 

предизвикване на дъжд в Китай.  

Ритуалът изисква и у нас, и в Египет, куклата -  

като символ на плодородието, да бъде погребана. Това в 

никакъв случай не е отрицателен магически акт, а е 

обредно действие с продуциращ характер. То цели да 

предаде плодородието, чийто символ е Герман, на 

земята. А когато куклата се хвърли във водата, нейните 

наречени качества се свързват с водния елемент - 

символ на зараждащия се живот. Куклата Герман, която 

символизира живота и плодородието, трябва да се 

потопи в хаоса, да се жертва дори, за да се оплоди 

майката-земя, в резултат на което ще се роди новият 

жизнен цикъл.  

В двата обичая става въпрос за ритуално 

преживяване на цикличността в природния житейски 

ритъм. В нея имаме всички опорни точки: живот; смърт 

под формата на метаморфоза, която се случва 

посредством "изкъпване" на младото момиче в реката, 

след като е извървяло определен „житейски" път; ново-

раждане. Или пък Герман се "дава" на задгробния свят - 

там да бъде извършена тази трансформация, която ще 
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доведе до оплождане, чрез живителна влага на цялата 

природа, и до ново-раждане. 

Трансформацията е основен мотив и в двата 

обичая.  
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Втора част 

Произход и метаморфоза на пеперудата, според 

Духовната наука 

Рудолф Щайнер представя "блещукащия" свят на 

насекомите, като втъкан в цялостното еволюционно 

космическо развитие. Светът на насекомите е част от 

планетните космически метаморфози, протичащи една в 

друга - от Стария Сатурн към Старото Слънце, от 

Старото Слънце към Старата Луна, от Старата Луна към 

Земята. Старият Сатурн съдържа в себе си всичко 

последващо. Това, което е днес, и това, което предстои в 

космическо-земните процеси, е живо продължение на 

Стария Сатурн. На насекомите е отредена ролята на 

жива космическа памет. 

В „Човекът като съзвучие на съзидателното и 

формиращо мирово Слово", Рудолф Щайнер прави 

следното деление: той говори за Сатурново-Слънчева 

метаморфоза на насекомите /на Стария Сатурн и 

Старото Слънце/, и за Лунно-Земна метаморфоза /на 

Старата Луна и Земята/. От една страна това са огнено-

топлинният-въздушно-светлинен елемент, а от друга - 

това е водно-земният елемент. Ако в прадревни 

космически времена елементите са преливали и 

съществували един в друг, то постепенно те са се 

диференцирали, а днес границата между тях е 

изключително рязка. Ние може да имаме прозрение за 

тази отминала цялостност, вглеждайки се днес в онова 

около нас, което назоваваме с думите "земно", "водно", 

"въздушно", "светлинно"... 
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"Онова, което е било старото огнено кълбо 

Сатурн, остана като топлинно вещество във всички 

следващи метаморфози. И когато днес обикаляме зем-

ните области, и срещаме още навсякъде топлина -  

топлината, която намираме навсякъде, е остатък от 

старото Сатурново развитие. Навсякъде, където на-

мираме въздух или въздухообразни тела, имаме остатъ-

ци от старото Слънчево развитие.  

...Така всичко е свързано и родствено едно с дру-

го чрез това, че предишните състояния отново се про-

явяват и действат в по-късните състояния, по разно-

образен начин. Но през времето, когато развитието на 

Земята е ставало в неговата цялост така, както нами-

рате това описано в книгата "Тайната Наука", и как-

то аз Ви го скицирах тук накратко, се е развило всичко 

онова, което се намира на Земята и около Земята, ко-

ето се намира също вътре в Земята.  

...И днес още съществува рязък контраст между 

това, което се намира горе, а именно сатурновото 

естество, и това, което се намира долу, т.е. земно-

лунно-водното. Следователно, може да направим на-

пълно добре разликата между Сатурново-Слънчево-

въздухообразното и Лунно-Земно-водното. Едното се 

намира горе, другото се намира долу. Когато в разви-

тието на Земята, взето в неговата цялост, се е разви-

ло заедно всичко, което принадлежи на Земята, погле-

дът на онзи, който прониква в тези неща с Науката на 

посвещението, пада първо върху разнообразието в све-

та на насекомите. Дори обикновеният ни усет ще 

доведе този пърхащ и блещукащ свят на насекомите до 

определена връзка с горната област, със сатурново-

слънчево-въздухообразното." 
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"Когато гледаме пеперудата: тя пърха във 

въздуха, в просветления от светлината въздух, със сво-

ите блестящи, в преливащи цветове, крила. Тя е носена 

от вълните на въздуха. Тя едва ли докосва лунно-земно-

водното. Нейният елемент е онова, което се намира 

горе. 

 

 
 

...И когато проучим след това какво е всъщност 

развитието, ние стигаме по странен начин именно до 

малкото насекомо, в много ранните времена на 

Земната метаморфоза. Това, което днес блести като 

крила на пеперудата, в просветления от светлината 

въздух, то първо е образувало своите заложби по вре-

мето на стария Сатурн, развило се е по-нататък по 

времето на Слънчевата епоха. Там се е родило това, 

което днес дава още възможност на пеперудата да бъ-

де въздушно-светлинно създание. Слънцето дължи дар-

бата си, да разпръсква светлина, на самото себе си. 
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Слънцето дължи дарбата, по силата на която 

неговата светлина произвежда във веществата нещо 

огнено, блестящо, благодарение на действието на 

Сатурн-Юпитер-Марс. И всъщност, не разбира приро-

дата на пеперудата онзи, който я търси върху Земята. 

Силите, действащите сили в природата на пеперуда-

та, трябва да ги търсим горе, трябва да ги търсим при 

Слънцето, Марс, Юпитер, Сатурн.  

...Пеперудата пърха първо в преливащи в светли-

ната цветове, носена от въздуха горе, над Земята.  

...Тя снася своето яйце... На кого поверява пепе-

рудата своето яйце, когато тя го снася? 

Но сега проучете, къде пеперудата полага сво-

ите яйца... Навсякъде ще намерите: яйцето на пеперу-

дата бива снесено така, че то да бъде изложено на 

слънчевото влияние, да не бъде лишено от слънчевото 

влияние. Слънчевото влияние върху Земята не същест-

вува само там, където Слънцето огрява 

непосредствено Земята. 

Но пеперудата не полага никога яйцето си там, 

където то не може да бъде по някакъв начин във връзка 

със Слънцето... То не попада изобщо под влияние на 

Земята. След това Вие знаете, че от яйцето на пеперу-

дата се излюпва гъсеница. Следователно, гъсеницата 

се излюпва и остава под влияние на Слънцето, но заед-

но с това попада и под друго влияние. Гъсеницата не би 

могла да лази, ако не би попаднала също и под друго 

влияние. А това е влиянието на Марс.  

...След това гъсеницата какавидира, образува 

около себе си пашкул. Ние получаваме един пашкул. Аз 

Ви описах: как това е отдаване на гъсеницата на 

Слънцето; как нишката, която бива изпредена, е изпре-



32 
 

дена по протежение на светлината. Гъсеницата е из-

ложена на светлина, следи лъчите на светлината, 

преде и спира, когато е тъмно, преде отново по-

нататък. Всичко това е всъщност космическа слънчева 

светлина, слънчева светлина, която е проникната с 

материя. Следователно, когато имате, например, паш-

кула на копринената буба, който бива използван за 

Вашите копринени дрехи, то тогава това, което се на-

мира в коприната, е изцяло слънчева светлина, изпреде-

на в материята на копринената буба. От своето собс-

твено тяло копринената буба изприда нейното вещес-

тво, в посока на слънчевите лъчи, като по този начин 

образува пашкула около себе си. За да се случи това, е 

необходимо въздействието на планетата Юпитер. 

Слънчевите лъчи трябва да бъдат изменени, чрез дейс-

твието на Юпитер. 

След това от пашкула, от какавидата, излиза 

пеперудата, възрастното насекомо, което е носено от 

светлината, просветлено от светлината. Пеперудата 

напуска тъмната стая, в която е влязла светлината... 

Сега Слънцето се намира под влиянието на Сатурн, и 

само заедно със Сатурн, то може да изпраща светли-

ната така, че пеперудата да блести във въздуха, със 

своите богати цветове. 

 

 



33 
 

 
 

 

Космосът дарява на Земята море от пеперуди, 

Сатурн дава цветовете на пеперудите. Слънцето дава 

силата на летежа, предизвикан от носещата сила на 

светлината и т.н. Следователно, бих могъл да кажа, че 

в пеперудите трябва да виждаме малки същества, ко-

ито са като разпръснати по Земята, чрез онова, което 

е Слънцето и което е над Слънцето в нашата планет-

на система. Пеперудите, насекомите въобще, водните 

кончета, също и другите насекоми, са напълно дарове 

на Сатурн, Юпитер, Марс и Слънцето. Земята не би 

могла да създаде нито едно насекомо, нито даже една 

бълха, ако планетите над Слънцето не бяха я дарили с 

този дар на насекомите. Фактът, че Сатурн, Юпитер 

и т.н., могат да бъдат така щедри, че да създадат 
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пърхащия свят на насекомите, се дължи на първите 

две метаморфози, през които е минала Земята.” 

 

"Обърнете още веднъж внимание на онази 

метаморфоза, през която минава животното, което 

след това става пеперуда.  

Вие знаете, че пеперудата снася своето яйце. 

От яйцето се излюпва гъсеницата. Следователно, гъсе-

ницата се е излюпила от яйцето и яйцето съдържа, 

затворено в себе си, всичко онова, което е заложба на 

по-късното животно. Сега гъсеницата излиза от 

яйцето. И идва в проникнатия от светлина въздух. Тази 

е средата, в която идва гъсеницата. Тук трябва да об-

гърнете с поглед, как всъщност гъсеницата живее в 

проникнатия от светлина въздух.  

...гъсеницата не може да се издигне нагоре до 

източника на светлината, до Слънцето, но тя би ис-

кала да стори това. Тя би искала това, също така 

силно, както пеперудката го иска, когато се хвърля в 

пламъка и загива там. Пеперудката се хвърля в пламъка 

и намира смъртта си във физическия огън. Гъсеницата 

също търси пламъка - онзи пламък, който идва насреща 

й от Слънцето. Но тя не може да се хвърли към 

Слънцето. Преминаването в светлината и в топлина-

та при нея е нещо духовно. Цялото въздействие на 

Слънцето преминава върху нея като духовно 

въздействие. Тази гъсеница преследва всеки слънчев лъч, 

тя върви през деня заедно със слънчевия лъч. Както пе-

перудката се хвърля в светлината, така гъсеницата 

тъче бавно своята гъсенична материя в светлината, 

престава през нощта, тъче по-нататък през деня, и 

преде, и тъче, около себе си целия пашкул. В пашкула, в 
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нишките на пашкула, ние имаме онова, което гъсеница-

та изтъкава от себе си, от своята собствена материя, 

като преде непрестанно в разливащата се слънчева 

светлина. Гъсеницата, която се е превърнала в 

какавида, е изтъкала около себе си слънчевите лъчи, ко-

ито е въплътила в собствената си гъсенична материя. 

Пеперудката изгаря бързо във физическия огън. 

Гъсеницата се хвърля, жертвайки се, в слънчевата 

светлина. Тя тъче по посока на слънчевата светлина, 

като преследва нейните нишки. Когато вземете пашку-

ла на копринената буба и го разгледате: това е изтъ-

кана слънчева светлина. Слънчевата светлина е въплъ-

тена във веществото на самата копринена буба. По 

този начин и пространството е вътрешно затворено. 

Слънчевата светлина, така да се каже, е победена." 
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Трета част 

„Победената” светлина в традициите на 

древните друиди. Кръговостта и хорото като модел 

на метаморфоза 

 

От цитираните откъси става ясно, че истинският 

произход на пеперудата има своя космическа история. 

Процесът на „превръщане” на гъсеницата в какавида, на 

какавидата в пеперуда, или това е преживяната 

вътрешна метаморфоза, е събитие, което по своя 

характер ни насочва към висш промисъл, заложен в 

съществото на пеперудата. Предстои ни да го 

преоткрием в определени културологични факти, които 

са били известни на древните посветени, но за днешния 

човек са загубили вложената дълбока мъдрост. Рудолф 

Щайнер ни препраща към такава древна традиция при 

друидите, свързана със специални ритуални места: 

 

"Обаче онова, което, както Ви казах, е премина-

ло от слънчевата светлина в Кромлехите, аз Ви казах 

това при обясненията върху мистериите на Друидите - 

то сега е вътрешно." 

Р.Щайнер 

 

"...силата на Слънцето, която е хваната там, 

която е пленница, може да създава пеперудата 

вътрешно. Тогава тя може да излети като създание на 

Слънцето и да се движи като такова..." 

Сс 351  

 

"Докато по-рано Слънцето упражняваше физи-

ческа сила и даваше възможност на гъсеницата да из-
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тъче нейния пашкул, сега то има власт и сила над 

вътрешното, създава пеперудата от вътрешното, тя 

излиза сега от пашкула. И кръговратът започва 

отново." 

Сс 230 

 

 
 

 

Кромлехът /от бретонски „crom” - „кръг” и „lech” 

- „камък”/ е мегалитно съоръжение, с култово 

предназначение. Изградено е от големи каменни 

блокове, наредени в кръг, или в няколко концентрични 

кръга, които могат да достигнат до 100 метра в 

диаметър. Най-известните кромлехи в света са 

Стоунхендж /в Англия/ и Карнак /в Бретан/. 

Най-добре запазеният кромлех в България се 

намира в село Долни Главанак и е открит през 1998 г. 
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Представлява окръжност с диаметър около 10 м. Това е 

тракийско култово мегалитно светилище. 
 

Из статията "Траки и друиди" на Павел 

Серафимов /Спараток/: 

 

"Друидите са считани за най-справедливите 

хора. На тях се възлага решаването не само на 

обикновени спорове, но и на това дали да се започне 

война с някого... Те вярват, че човешката душа е 

безсмъртна, а вселената вечна...  

Страбон, География, V-4. 

 

От древността до днес мистериозните келтски 

свещеници събуждат интереса на много хора. 

Мненията за друидите са различни. Плиний ги смята за 

даровити лечители и пророци. Дион ги определя като 

незаменими царски съветници, а други като Тацит и 

Лукан вярват, че галските духовници са отговорни за 

оплискани с кръв олтари и безброй човешки 

жертвоприношения. Според Цезар обучението на 

келтските жреци е траело повече от двадесет години 

и e изисквало огромна дисциплина. Било е забранено 

получените знания да се записват. Предания, рецепти, 

лечебни билки и закони, е трябвало да бъдат 

запаметени до най-малка подробност. Фактически, 

друидите са били живата библиотека на келтите. В 

свещени гори са били организирани събирания на 

религиозната общност. Там са се извършвали особени 

ритуали. Често са били жертвани бикове, вероятно за 

да се символизира смъртта на примитивната сила и 

трансформацията й в духовна. 
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След завземането на Галия от Цезар, за 

известно време, келтската религия е била толерирана. 

Но по времето на императорите Тиберий и Клавдий се 

започва жестоко преследване на друидите, което 

довежда до изчезването на това древно учение от 

земите на Франция и Южна Британия. Благодарение 

на изолираността си, Ирландия успява да съхрани 

друидизма още няколко века до идването на 

християнството, чийто ревностен разпространител е 

Свети Патрик. През Късното Средновековие 

интересът към отдавна отмрелия друидизъм е събуден 

отново и с времето привържениците му стават все 

повече. След време, през 1781г., Хенри Хърл основава 

окултната организация “Древнодруидски Орден”...  

Идеалите на древната религия са отдавна 

забравени, както и истинският й произход. Днес почти 

всеки свързва друидизма предимно с Ирландия, но 

корените на учението се намират на няколко хиляди 

километра на изток от Британските острови.  

В сърцето на Балканите/Тракия и Скития/, а не в 

Западна Европа, е положено началото на тази 

възвишена и благородна вяра. Херодот споменава за 

свръхестествените способности на скитските 

мъдреци Абарис и Анахарзис. А Хиполит свидетелства, 

че учението на гетския Залмоксис е станало основа на 

друидизма. Не е случайно, че гетите са наречени „най-

справедливите от всички траки”. Херодот е силно 

впечатлен от гетската храброст, породена от вярата 

им в безсмъртието на душата. Техните роднини – 

мизите /наречени след време „българи”/, са будели 

възхищението на римляни и гърци със своята духовна 

чистота и доброта. Мизите са вярвали, че е грях да се 
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убие сътворено от бога създание и са се хранели с 

мляко, плодове и зеленчуци. Сред това древно 

тракийско племе е съществувала особена религиозна 

общност, която се е откъсвала от всичко светско, 

като участниците са се обричали на безбрачие. 

Страбон казва, че тези хора са наричани „ктисти”. 

Всъщност „ктисти” е гърцизираният вариант на 

българското прилагателно „чисти”. Понеже гърците 

не могат да произнесат "ч", те го заменят с „кт”. 

Така „чисти”/”свети”/ става „ктисти”. Мизийските 

свещенници са първите друиди. Вярата им е оформена 

от обожествения Дионис. По-късно Орфей допълва 

учението със своите методи за лечение на душата с 

музика. Типичните тракийски ритуали с песни и музика 

са наречени „пейан”. Това е всъщност българската 

дума „пеене”..." 

 

Антични сведения за Залмоксис: 

 

"Друидите, при келтите, се отнасят с особено 

усърдие към философията на Питагор, а отговорен за 

тяхното влечение към тази философия е Залмоксис - 

от тракийски произход, роб на Питагор. След 

смъртта на Питагор, завръщайки се там, за друидите 

той става основоположник на тяхното практикуване 

на философията. А келтите виждат в тях посредници 

на богове и пророци, защото те им правят 

предсказания, следвайки техниката на Питагор чрез 

гадателство по камъчета и по числата. Не ще 

отминем с мълчание средствата на това изкуство, 

откакто те са предприели въвеждането на 
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философски училища при тях. Впрочем, друидите 

използват също и магьоснически практики." 

Hippolyte, Отхвърляне на всички ереси, I,25 

 

"Питагор, казва Порфирий (14-15), имаше още 

близо до него друг млад мъж, който беше купил в 

Тракия. Бяха го кръстили с името Залмоксис, защото в 

момента на раждането му бяха хвърлили върху него 

меча кожa, която траките наричат Залмокс. Питагор, 

сприятелен с него, го изучил във висшите науки и във 

всичко, което се отнася до жертвоприношението и 

култа към боговете. Някои претендират, че го нарекли 

с името Талес, варварите го почитали под това на 

Херкулес. Дионисифан разказва, че Залмоксис, бидейки 

роб на Питагор, избягал, когато господарят му го 

задължил да се скрие заради бунтовете, които по това 

време се вихрели в страната /му/; че той попаднал в 

ръцете на крадци и че бил белязан на челото; това го 

задължило да носи превръзка, която закривала 

белезите /раните/ му. Други пък претендират, че 

Залмоксис означава "чужденец." 

 

Ако проследим казаното от Р.Щайнер в следния 

цитат, можем да предположим съвсем закономерно, че 

тракийският Залмоксис по определен начин е 

"пренесъл" характерните вярвания на южното течение, 

дошло от древна Атлантида, по посока на северното 

течение: 

 

"...от древна Атлантида, на изток, трябваше да 

се насочат предимно две главни течения, които 

известно време се развиват разделени едно от друго. 
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После, след определено време, се срещат, и се 

оплодяват взаимно, за да може да се създаде 

правилното. Ние може да проследим тези две течения 

на развитие на човечеството, когато разберем по пра-

вилен начин документите на духовното виждане. Така 

имаме едното течение на развитие на човечеството, 

което се ражда поради факта, че определени народи 

от древна Атлантида преминават и се настаняват по-

вече към северните области, стигайки до областите, 

които днес обхващат Англия, северна Франция, после 

до днешна Скандинавия, Русия, чак до Азия, и до Индия. 

В тази посока се движи поток от народи, от най-раз-

лично естество, което течение носи определен духовен 

живот.  

Другото течение на развитие на човечеството 

минава по друг път, то минава повече на юг. Това 

течение върви така, че днес можем да търсим неговия 

път от Атлантическия океан през Южна Испания, 

през Африка, чак до Египет, после до Арабия. Две 

течения, големи преселения на народите, се разливат, 

така да се каже, от древна Атлантида на изток." 

Сс 113 

 

Съществува здрава културологична връзка между 

Централна Азия и Балканите. Голяма част от 

религиозните вярвания на Централна Азия и Балканския 

полуостров са много сходни. Например, посрещането на 

слънцето рано сутрин е характерно както за 

древноиранската култура, така и за траките. Има един 

културно-духовен път, който свързва Централна Азия и 

нашите земи.  
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Нашите тракийски предци са "хващали” силата 

на Слънцето в своите ритуали, подобно на слънчево-

светлинния танц на пеперуденото същество в самото 

него. Те са били духовно и душевно зрящи за процеса на 

духовно-душевна метаморфоза, който пренасят от 

макрокосмоса в микрокосмоса на своето битие.  

Танците в кръг, от които произлиза и нашето 

хоро, представляват култови земеделски танци, 

свързани с общностния живот на траките:  

 

"Tанците на земеделските общности са 

представяли природния цикъл, кръговрата на сезоните. 

В същото време танците им са давали усещане за 

общност, за хора, които живеят заедно. Кръгът на 

танца е символизирал единството на селището. 

Танците в кръг са били чудесен израз на чувството за 

природата на ранните земеделци, и на усета им за 

общност. Всъщност, те са в основата на всички 

народни танци, дошли до наше време... " 

Хари Салман 

холандски културолог, антропософ 

 

Както е видно от проучванията на фолклористи и 

културолози, на географската карта е изобразена 

неоспоримата връзка на нашата традиция с азиатските 

песенни и танцови традиции. На картата са отбелязани с 

червен цвят областите, в които са разпространени 

неравноделни ритми. 
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Подобно на духовната символика на ритуалите, 

свързани с кромлехите, кръговостта е свещена и 

ритуална в българския народен танц. Той има 

значението на цялост, на единство на материя и дух, в 

която цялост човешката общност "изприда", подобно на 

бубения пашкул, своята единна вибрация в ритъма и 

светлината на танца. Някои автори стигат до по-далечно 

тълкуване. Те виждат в народните ни танци вградения 

образ и народни вярвания за планетите в нашата 

Слънчева система, като духовен първоизточник, познат 

на посветените сред нашите земи. 

 



45 
 

 

Българското хоро, за малки и големи, за българи 

и чужденци, е феномен на общностния дух, в който 

различията се забравят, а водят ритъмът, музиката и 

оживотворяващата енергия.  

Все още няма изследвания върху лечебната сила 

на специфичните неравноделни български размери. На 

базата на основните поетични ритми се формират 

танцовите музикални ритми. В това отношение ямбът, 

анапестът и амфибрахият /късо-дълго, късо-късо-дълго, 

късо-дълго-късо/, в антропософската лечебна музикална 

терапия, която е терапевтично направление в 

антропософската холистично ориентирана медицина, 

носят процеса на вдишване. Те въздействат на 

астралното тяло, подсилват чувстването и волята. 

Трохей, дактил и амфимакър /дълго-късо, дълго-късо-

късо, дълго-късо-дълго/ са издишващи ритми. Те 

въздействат за укрепване на жизненото тяло и за 

подсилване на мисленето.  

В тази посока, силата на въздействие на 

българското хоро е огромна!  
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Нека отново се пренесем в светлинната нишка, 

която пеперуденото същество „изприда”... Да се 

пренесем в друидския древен кръгов ритуал, в който 

слънчевата светлина е поета и „обработена” вътрешно, в 

кръга. Това се случва в ритъма и танца на българското 

хоро. 
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Четвърта част 

Нестинарството – кръгов мистичен ритуал на 

посвещение 

 

 
 

Исторически извори за нашите земи ни насочват 

да търсим корените на нестинарството в културата и 

традициите на древните траки. Подобни ритуали са 

известни също в Италия, в Китай, в Япония, при някои 

арабски племена в Алжир и Мароко. Изкуството да се 

ходи по жарава е съществувало в Мала Азия, Сибир, 

Африка, Америка, на някои острови в Тихия океан. 

Официалната етнографска наука дава ценни 

сведения за ритуала, като констатира факти и 
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наблюдения, прави традиционни интерпретации. Такова 

е изследването на нестинарския ритуал в Странджа, в 

което проф. д-р ист.н. Иваничка Георгиева дава 

информация за редица детайли.  

В българските народни традиции кръгът и 

ритуалното обхождане по него носят елемента на 

сакралност, магичност, подреденост и сигурност. Те са 

свързани със слънчевия ход и смяната на сезоните, с 

нарушения светлинно-воден природен баланс, с 

организирането на ново семейно пространство… С 

кръга се чертае магическата граница между Слънчевия 

ред и Хаоса. Това е магически затворено и защитено 

пространство - четем в това изследване. 

Кръгът, с тлеещите вътре в него въглени, е образ 

на Вселената и на онези сили, които творят 

непрестанно. Те са вечни и с това създават чувство за 

сигурност и защита. Вселената е фокусирана в това 

малко кръгло пространство, и човекът, чрез своя 

ритуален танц вътре в него, става по определен начин 

„равен“ с Космическите сили, които създават 

Вселенския ред. Тук човек и Дух пряко си 

взаимодействат. Човекът „търси“ Духовна връзка и 

защита, в името на общността, но вече като 

индивидуалност. А Духовните сили, „повикани“ по този 

начин, „говорят“ чрез човека. Ако вземем предвид 

символа на кръга, който е дълбоко смислово натоварен, 

този ритуал ни води към мисълта за Слънчевия култ, за 

почитане на Слънцето от най-древни времена, за 

Слънчевите мистерии. Подобно сакрално значение имат 

и българските хора.  

Но при нестинарството, танцът върху огнената 

жарава се извършва винаги вечер, по тъмно. Танцът 
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върху огъня е кулминиращ момент. Той се превръща в 

ритуал на пророчество за бъдещето. В този момент 

нощното звездно небе, завило като покривало земята, и 

блещукащите догарящи въглени в очертания ритуален 

кръг, сякаш се сливат в едно звездно-огнено цяло. Далеч 

е това преживяване от искрящата светлината на 

Слънчевия бог! 

Нощният танц върху жарава е навлизане в 

Царството на Хадес, в царството на Тъмнината, където 

едва проблясват „светлинките-въглени”, идващи като 

далечен отглас на дневната Слънчева светлина. Ако 

отидем по-нататък в разсъжденията си – това е онова 

дълбоко преживяване в човешката душа, след което тя 

претърпява пълна трансформация, което я извежда на 

различен път. Едва тлеещите въглени в душата-жарава 

се разпалват и отвеждат човешкото същество в света на 

Духа, на невидимото, на свръхсетивното. От една 

страна, това е възможност да пием жива вода от 

Духовния извор, а от друга страна - да погледнем 

дълбоко в себе си, като индивидуалност. 

Танцуващите върху огнената жарава са пред 

дълбоко трансформиращо преживяване, за което по-

нататък в изследването ни Щайнер говори като за 

дионисиево душевно пречистващо преживяване, 

характерно за южните народи, след атлантското 

преселение, за разлика от северните народи, при които 

мистичното се изживява външно, през призмата на 

слънчевия култ към бог Аполон. 

Виждаме как в традициите ни са се вплели 

постепенно и двете начала – слънчевият култ към 

Аполон чрез българските народни танци и култът към 

Дионисий, в традицията на нестинарството. И в двете 
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начала движението, метаморфозата, вътрешното 

кръгово „изпридане” на съдбата на общността, заедно 

със съдбата на индивида, са налице. 
 

* * * 
 

Рудолф Щайнер дава следното пояснение, 

говорейки за ритуал при посвещение в древните 

времена: 
 

„Вече споменах, че през миналите епохи, дори и 

през Четвъртата следатлантска епоха, у хората 

живееха такива сили, които в хода на развитието се 

промениха значително и просто станаха други. Аз 

споменах още, че и самото ясновидство днес е съвсем 

друго, днес то почива на други фактори. Определени 

процеси от близкото минало днес просто не могат да 

се извършват по същия начин, както например се 

извършваха през Четвъртата следатлантска епоха. 

Ето един типичен пример: През Четвъртата 

следатлантска епоха съществуваше нещо, което 

можем да наречем „изпитания с огън“. Естествено, 

хората днес си въобразяват, че всичко това е било плод 

на суеверие. Тези изпитания, впрочем, се състояха в 

следното: за да се докаже вината или невинността на 

един човек, той трябваше да мине по нажежена 

метална решетка. Ако той получеше изгаряния, 

считаха го за виновен; ако успееше да мине невредим по 

нажежената решетка, обявяваха го за невинен. 

Естествено, днешните хора приемат подобен 

разказ за суеверие от миналото, обаче този факт е 

самата истина. Просто този факт се дължи на онези 

човешки качества от миналото, които днешният човек 
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е изгубил. През миналите епохи човешката природа 

имаше например следното качество: когато един 

невинен човек се изправяше пред този тържествен и 

решителен момент, той можеше така да засили 

своята невинност, че да я направи сякаш частица от 

духовния Космос. Той можеше така здраво да свърже 

своето съзнание с духовния свят, че да отдели своето 

астрално тяло от своето физическо тяло. И тогава 

той можеше да мине невредим по нажежената 

метална решетка. Да, през миналите епохи беше точно 

така. Това е самата истина… 

Един човек, който държеше да докаже своята 

невинност, можеше да мине през огъня. Но Вие трябва 

да сте напълно сигурни - хората и тогава се бояха от 

огъня, не си мислете, че им доставяше някакво 

удоволствие да се разхождат по нажежени решетки. 

Навремето огънят предизвикваше не по-малко ужас у 

хората, обаче не и у тези, които чрез него можеха да 

докажат своята невинност. Част от силата, която в 

миналото караше хората да минават през огъня, днес 

потъна дълбоко навътре в човешката душа, стана по-

интимна, по-нежна. 

И ясновидството на Петата следатлантска 

епоха, както и връзките с духовния свят, се основават 

тъкмо на тази макар и преобразена сила, която в 

миналото караше хората да минават през огъня.“ 

Сс 177, Р.Щайнер 
 

Човекът в онези времена е бил устроен така, че в 

момента на „проверка“ астралното тяло се е отделяло от 

физическото и етерното тяло, свързвало се е с Духовния 

свят, а реално човекът не е изпитвал никаква болка. 

Това е било възможно само при хора, истински невинни 
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в душата си. Огънят е предоставял възможност да се 

осъществи връзка между Аза на човешкото същество и 

Духовния свят, а в същия момент е представял 

първичната духовна субстанция, в момента на 

„проверка“ на тази човешка душа. Невинността е водела 

право към Духа, а вината – към болката и страданието.  

Естествено възниква въпросът как по нашите 

земи, и в земите по съседство, са се запазили автентични 

прояви на този ритуал, и най-важното – защо? Това е 

свързано с  душевно-духовната телесна конституция на 

хората, за която Щайнер в „Духовни състояния в 

еволюцията, водещи към антропософското общество“, 

казва следното: 

 

„Въпреки всичко, имаше много хора, живеещи в 

южните и централни области на Европа, които 

мислеха по следния начин: „Наистина, моето 

вътрешно същество има независим живот във времето 

между заспиването и събуждането ми – то 

принадлежи на добрия свят и на област от злия свят.“ 

Отново и отново хората мислеха и премисляха за 

дълбочината на силите, които внасят доброто и злото 

в човешката душа. Те силно усещаха факта, че 

човешката душа се намира в свят, където силите на 

доброто и злото воюват помежду си. През първите 

векове на християнството, в южните и централните 

части на Европа, все още нямаше (масово) такива 

чувства, но през пети и шести век станаха все по-

чести и по-чести. Това състояние на душата 

процъфтя особено сред тези, които получиха познания 

и учения от Изтока, а както знаем такива учения от 

Изтока могат да се разпространят по много начини. 
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Разпространението беше най-широко в онези области, 

които впоследствие станаха известни с името 

България. Това име се наложи по чуден начин, въпреки 

че тези области се населяваха от различни народи. 

И така, в по-късните векове, всъщност за много 

продължителен период в Европа, тези, които бяха с 

най-силно развито такова състояние на душата, бяха 

наричани „българи”. За хората от Западна и 

Централна Европа, живели през по-късните векове на 

християнството и в първата половина на 

Средновековието, българите бяха човешките 

същества, които най-силно усещаха 

противодействието между космическите духовни сили 

на доброто и злото. По цяла Европа срещаме името 

„българи”, ползвано за хора като тези, които описах. 

Душите, за които говоря тук, в по-голяма или в по-

малка степен, бяха в това състояние. Имам предвид 

душите, които и в по-нататъшния ход на своето 

развитие запазиха тези могъщи картини от 

свръхсетивните церемонии, в които самите те дейно 

участваха и които се случиха в духовния свят през 

първата половина на 19-ти век. Всичко, което тези 

хора преживяха, съзнавайки че участват в битката 

между доброто и злото, беше пренесено от тях между 

смъртта им в онзи живот до новото им раждане. А в 

промеждутъка, докато стояха сред могъщите 

космически картини, тези души получиха специфичен 

оттенък и оцветяване. 

Към всичко това може да се добави още нещо: 

тези души, всъщност, бяха последните в европейската 

цивилизация, които опазиха малко от онова специално 

усещане на етерното и астралното тяло при 
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събуждане, и по време на сън. Като се разпознаваха по 

тези общи отличителни способности на вътрешния им 

живот, те като цяло живееха в (свои отделни) 

общини. А от останалите християни, които все повече 

и повече се приобщаваха към Рим, тези по-особени хора 

бяха разглеждани като еретици. Еретиците тогава 

все още не бяха толкова жестоко заклеймявани, както 

през по-късните векове. И все пак, на тях се гледаше 

като на еретици. Всъщност, останалите винаги имаха 

смътно, обезпокоително чувство за тях. Имаха 

чувството, че тези хора виждат повече, отколкото 

останалите хора – сякаш са свързани с Божественото 

по различен начин: чрез факта, че възприемат сънното 

състояние по-различно от останалите хора, сред 

които живеят. А останалите хора отдавна бяха 

загубили това умение и вече бяха по-близки до 

състоянието на душата, което стана почти всеобщо 

за Европа от 14-ти век насам.“ 

 

С тези думи Рудолф Щайнер описва богомилите 

и известните, след избиването и прогонването им от 

българските земи, техни последователи из цяла Европа 

– катари. 
 

 

* * * 
 

Ритуалният танц върху жарава има своите 

дълбоки окултни корени по нашите земи, свързани с 

особеностите на хората, които са ги населявали, още от 

времето на древните мистерии.  

Нека да завърша с думите на нестинарката 
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Цветана Цъгова: „Трябва да потушиш огъня в себе си, 

за да подчиниш на волята си истинската жарава.“ Ако 

перифразирам казаното: Нужно е да потушим егоизма 

си, за да усетим вечната оплождаща връзка с Духовния 

свят! 
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Пета част 

Макрокосмическата и микрокосмическата 

метаморфоза 

Човешкото създание, каквото е днес, е "заченато" 

в Духовния свят, благодарение на Висши същества - 

Светата Троица, развили се в други космически времена 

и пространства, и израснали дотам, че сами да могат да 

творят нова Слънчева система...  

Зародишът на човешкото физическо тяло е 

заложен, под формата на огнено-топлинно кълбо, по 

времето на Стария Сатурн. Образно казано, там е 

поставено началото на човешката "космическа" глава. 

Постепенно космическият човек се разгръща отгоре-

надолу по протежение на Старото Слънце, където се 

образува етерната въздушно-светлинна обвивка на 

огнено-топлинното физическо семе. На Старата Луна 

водният флуиден елемент дава астралната обвивка на 

слънчево-сатурновия "човек". На Земята човекът 

"прибира" постепенно своята, "изтеглена" в Духовния 

свят, "горна част". Връзката постепенно „изтънява”, 

прекъсва се и секва, настъпва втвърдяване, за да развие 

човешкото същество своята индивидуалност, своя 

духовно-космически аз. И така, човешкото същество се 

"излюпва" от своя еволюционен космически пашкул! 

Но нима неговото "раждане", какъвто е днес, не 

идва от устрема му, подкрепен от редица Духовни 

същества, към Светлината!? Космическото "семе" на 

пеперудата, също "заченато" в светлинно-топлинния 

етер, съпровожда този процес на космическо човеко-

образуване още от самото му начало, на Стария Сатурн. 
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Както бубата изприда около себе си пашкул, пронизан 

от астралната духовна светлина, така и човешкото 

същество "преде", заедно с Духовните йерархии, в 

Космичната утроба, своето минало, настояще и 

бъдеще... 

 

 
 

В образуването и развитието на човешкия 

ембрион, което започва също отгоре-надолу /от главата 

към стъпалата/, в майчината утроба, подобно на 

космическата, ние виждаме сбито „повторение” както 

на космическо-еволюционното човешко развитие, така и 

на процеса на светлинно „изпридане” на копринения 

пашкул. По време на вътреутробния период върху 

ембриона продължават да действат силите, които 
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душата носи от своите предишни въплъщения. Тези 

сили си взаимодействат, в периода между смъртта и 

новото раждане, със света на неподвижните звезди 

/Зодиака/ и планетите, обгърнати от дейността на 

постоянно тъчащи Духовни йерархии. 

 

 

 
 

Човешкият ембрион – въздействие на дванадесетте 

зодиакални области чрез Духовните йерархии, които ги представят 

/Р.Щайнер/ 
 

 

 
 

В снимките горе човешкият ембрион е поставен 

до копринената буба – пред нас е процесът на 
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„изпридане” на човешкото физическо тяло, подобно на 

копринения пашкул. 

Следват уникални снимки от дълбините на 

човешкото сътворение в майчината утроба. В тях се 

вижда зараждането на човешкия ембрион и неговото 

развитие. Майчината утроба и процесът на въплъщаване 

на човешката душа представляват микрокосмична 

метаморфоза. Този процес е повторение на космичната 

човешка метаморфоза. Невероятна е външната прилика 

на вътреутробни процеси с космически обекти, заснети 

от телескопа „Хъбъл”! 

       Процесът на оплождане   Слънчевият диск 

      Сексуалните хормони       „Окото на Бога” 
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Фолопиевата тръба  Снимка от Космоса

Оформя се главата              „Глава” в Космоса 
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Шеста част 

Пеперудата - анатомичен отпечатък в човешкото 

тяло 

Космическото "семе" на пеперудата, "заченато" в 

светлинно-топлинния етер, съпровожда процеса на 

космическо човеко-образуване още от Стария Сатурн. 

Нервно-сетивната главова система на човешкото 

същество започва своя космически път именно там. Към 

този процес се отнасят думите на Р.Щайнер: 

"...в цялото нейно образуване птицата предс-

тавлява човешката глава. Тя представлява органа на 

образуване на мисли. Какво представлява пеперудата, 

която също живее във въздуха, обаче образуването на 

нейния ембрион е нещо извънредно сложно? Ние 

виждаме, че пеперудата представлява онова, което по-

казва, така да се каже, функцията на главата в нейно-

то продължение, силите на главата, разпрострени вър-

ху целия човек." 

"...Обаче, ако имахме само функцията на 

главата /т.е. птицата - бел.авт./, ние бихме образували 

само моментни мисли. Мислите не биха се отложили в 

нас, не биха заангажирали целия човек, за да изплуват 

след това отново в съзнанието като спомени... " 

Сс 230, Р.Щайнер 

Чрез цялата нервно-сетивна система, чието 

начало анатомично е заложено в главата и в главния 

мозък, и се развива чрез нервно-сетивните нишки 
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/връзки/, които произтичат от главния мозък, 

преминават през гръбначния мозък и достигат до всяка 

крайна точка на физическото ни тяло, човешкото 

същество има физиологичната основа на своята памет.  

 

 
 

 
 Нека в горните три изображения се върнем 

отново на формата и развитието на човешкия ембрион, 

на изпридащото пашкул пеперудено същество, и на 

пренаталното образуване на човешкия мозък в първите 
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7 седмици от бремеността. Приликата е поразителна! 

Сякаш самото образуване на човешкия мозък, по своята 

форма, повтаря и разстила надолу, към човешкия 

организъм, предящите нишки на космическото 

творение. 

От една страна, самият ембрион е 

микрокосмично повторение на макрокосмичен процес, а 

от друга страна - човешкият мозък и цялата нервно-

сетивна система в човешкото същество, са сами по себе 

си дело, подобно на пашкулената дейност. В него е 

закодирана както човешката земна памет, впечатана 

чрез нервно-сетивните пътища, така и цялата 

космическа памет. 

При напречен разрез на човешкия гръбначен 

стълб, в чийто канал се намира гръбначният мозък, като 

продължение на главния мозък, погледнато отгоре, 

виждаме анатомичен отпечатък на образа на пеперуда. 

 

 
В „Египетски митове и мистерии” Р.Щайнер 

говори за развитието на човешкото същество през 

времето, когато Слънце, Луна и Земя са в единение. По-

късно става отделяне на Слънцето от двойката Земя-

Луна - оформя се принципът на двоичността, а още по-
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нататък Луната също се отделя от Земята. Налице са три 

космически тела, които продължават своето 

взаимодействие и влияние чрез различни Духовни 

същества, които оформят човека. 

Впечатаната анатомично "пеперуда", говори за 

постепенно "сгъстяване" и втвърдяване на човешкото 

физическо тяло. Официалната медицина няма обяснение 

за този образ. С помощта на Духовната наука тези 

процеси могат да бъдат обяснени.  

Чрез въздействия от духовно естество, във 

физическото тяло се формират съответните органни и 

физически еквиваленти на онзи душевен живот, който е 

бил свързан със Слънчевите същества, преди Слънцето 

да се отдели от двойката тела Земя-Луна. Човешкото 

същество събира и концентрира постепенно себе си 

върху земната твърд. Това е и моментът, в който Азът 

навлиза в него, успоредно с неговото уплътняване. 

Светлинно-въздушният Аз, благодарение на лунно-

отразената слънчева светлина, „пробива” през все по-

сгъстяващата се земна човешка природа: 

 

"Ако във времето тези въздействия, които 

идваха от Слънцето, се чувстваха все още на Земята, 

то човекът би могъл да ги чувства като издващи от 

онези възвишени Същества, които по-късно се 

отделиха заедно със Слънцето. Тогава той би гледал с 

благодарност нагоре към тези Слънчеви същества. 

Обаче, когато Слънцето се отделяше все повече и пове-

че от Земята... човекът, който все по-малко можеше 

да възприема прякото въздействие на Слънцето, придо-

би съзнание за това, което бяха силите в неговата нис-

ша природа. Тогава той стигна до момента да долавя 
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там своя Аз. Когато се потапяваше в своята нисша 

природа, едва тогава той добиваше съзнание за своето 

себе.  

Но защо съществото, което познаваме като съ-

щество на Озирис, бе затъмнено? Светлината преста-

на да действа с отделянето на Слънцето от Земята, 

но Яхве остана отначало на Земята, докато Луната се 

отдели. Озирис беше Духът, който съдържаше в себе 

си силата на слънчевата светлина. Така че по-късно, 

когато Луната се отдели, той напусна заедно с 

Луната и получи задача да направлява от Луната към 

Земята слънчевата светлина. Ние видяхме, че първо се 

отдели Слънцето. Яхве остана заедно със своите 

отряди и с Озирис /той е едно от съществата от 

отряда на Яхве-Отец, бел.авт./ на Земята. Човекът се 

научи да диша. Същевременно се отдели и Луната. 

Озирис напусна заедно с Луната и получи задача да 

отразява от Луната към Земята слънчевата светлина. 

Озирис е поставен в един ковчег /според 

древноегипетската легенда за Изис и Озирис, бел.авт./, 

т.е. той се оттегля заедно с Луната. По-рано човекът 

приемаше действието на Озирис от Слънцето /когато 

Земя, Луна и Слънце са едно цяло, бел.авт./. Той получи 

впечатлението, че онова, което по-рано идваше от 

Слънцето, сега се вливаше в него от Луната.  

Обаче всеки ден тази слънчева светлина е отра-

зявана под различна форма, по различен начин. Когато 

Луната стои на небето като тънък сърп, имаме първа-

та форма. Когато на втория ден тя е нараснала – 

втората форма. И така в течение на 14 дни, ние имаме 

14 форми до пълната Луна. Озирис се обръща към 

Земята от осветения диск на Луната, в течение на 14 
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дни, в 14 форми. Има дълбоко значение, че тези 14 

форми, тези 14 фази на нарастване, са приети от 

Луната, т.е. от Озирис, който отразява към нас свет-

лината на Слънцето. Това, което Луната върши тук, е 

свързано в Космоса с това, че човекът се е научил да 

диша /митът разказва как братът на Озирис-Сет-

Тифон го убива; така светлината и въздухът се 

разделят от първоначалното си единство, а човешкото 

същество получава дара на вдишването и 

издишването, а също и знанието за смъртта... 

бел.авт./. Едва когато това явление беше изцяло налице 

на небето, тогава човекът започна да диша и с това 

той бе свързан с физическия свят, а в човешкото съ-

щество се роди първият зародиш на Аза. 

Стигаме до нещо, без което тайните на 

Космоса никога няма да ни станат ясни. Ако не бе нас-

тъпила тази констелация на Слънцето, Луната и 

Земята, ако Луната не бе се явила в 14 форми, тогава 

нямаше да настъпи и нещо друго, защото от тези 14 

форми е произлязло нещо твърде особено. Всяка една 

от тези форми е имала голямо, мощно влияние върху 

човека в неговото развитие на Земята.  

А сега трябва да ви кажа нещо странно, но 

вярно. По времето, когато всичко това не бе станало 

още, когато Озирис не беше напуснал Земята, човекът 

нямаше дори в заложбите си това, което днес е от на-

й-голямо значение. Ние знаем, че гръбначният мозък е 

много важен за човека; от него водят началото си 

нерви. Тези нерви не съществуваха дори като заложба 

във времето, когато Луната не беше напуснала още 

Земята. Тези 14 форми на Луната, в ред, в който те 

следват една след друга, бяха причината в гръбначния 
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мозък при човека да израснат 14 нервни снопа. 

Космическите сили действаха така, че на 14-те фази 

или форми на Луната отговарят тези 14 нервни снопа. 

Това е последствие от въздействието на Озирис.  

Но на развитието на Луната отговаря и още не-

що - тези 14 фази са само половината от явленията на 

Луната. По време на 14-те дни, които водят до 

новолуние, няма въздействие от страна на Озирис. 

Тогава Луната е така осветена от Слънцето, че тя 

постепенно обръща към Земята своята неосветена 

повърхност. Тези 14 фази, от пълнолуние до новолуние, 

имат също своето въздействие и за египетското съз-

нание то е постигнато чрез Изис /Изида/. Тези 14 фази 

са управлявани от Изис. Чрез влиянието на Изис, от 

гръбначния мозък израстват други 14 нервни снопа. 

Това дава всичко 28 нервни снопа, които отговарят на 

различните фази на Луната.  

Тук ние виждаме произхода на определени члено-

ве на човешкия организъм от космическите събития. 

Но някой ще каже: това не са всички нервни снопове, 

които излизат от гръбначния мозък, те са само 28! Те 

биха били само 28, ако лунната година съвпадаше със 

Слънчевата година. Обаче слънчевата година е по-дъл-

га, и разликата между слънчевата и лунната година е 

довела до образуване на допълнителни нервни снопове. 

Така въздействаха върху човешкия организъм Изис и 

Озирис. 
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Изис и Озирис 

 

Под влияние на тези 28 нервни снопа, които из-

лизат от гръбначния мозък, се образува всичко, което 

принадлежи на мъжкия и на женския организъм. Сега 

трябва да кажем нещо, с което ще хвърлим светлина 

от космоса, във връзка с развитието на човека. Тези си-

ли образуват формата на човека, но човекът не се 

втвърдява в тази форма. Създава се равновесие между 

действието на Слънцето и действието на Луната. 

Какво означава първоначалният Озирис, неразкъ-

саният Озирис? Какво означава разкъсаният Озирис? 

Това, което по-рано беше в човека едно единство, сега е 

разкъсано на 28 нерви. Ние видяхме как той се намира 

разкъсан в самите нас. Без това никога нямаше да се 

постигне, да се роди човешката форма...” 
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„...Чрез Озирис е образувана нервната система 

по гръбначния мозък надолу, и чрез това е формиран це-

лият човек в горната част на своето тяло. Защото 

това, което се ражда като мускули, може да получи 

своята форма, благодарение на факта, че нервите са 

ваятели. Всичко, което съществува като мускули, хру-

щяли, като други органи, каквито са сърцето и белите 

дробове, всички те са получили своята форма чрез 

нервите. Благодарение на предишната дейност на 

Слънцето, се е родило това, което се е образувало като 

главен мозък и гръбначен мозък, и върху този гръбначен 

мозък работят отвън 28-те форми на Озирис и Изис... 

...Това чувстваха също и гърците, а когато се за-

познаха с египетските мистерии, те узнаха, че Озирис 

беше същият този Бог, който те познаваха под името 

Аполон. Те казваха, че египетският Озирис е Аполон. И 
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както Озирис работеше върху нервите, за да бъде 

създаден във вътрешността на човека душевният 

живот, така това върши също нашият Аполон...” 

 

 
  Аполон с неговата лира 

 

„Да си представим мозъка, схематично нарису-

ван, как той продължава в гръбначния мозък и в това, 

което се простира от мозъка надолу към гръбначния 

мозък, се намесват с тяхната дейност 28-те ръце на 

Озирис, сякаш работят върху една лира. Гърците 

имаха пред себе си пълен със значение образ: това е 

лирата на Аполон. Трябва да си представим това 

образно. Мозъкът е лирата, нервите са струните, ко-

ито ръцете на Аполон докосват. Аполон свири на ми-

ровата лира, на великото произведение на изкуството, 

което Космосът е сътворил, и прави така, че в човека 

да прозвучат тонове - тонове, които представят него-

вия душевен живот." 
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Митичният тракийски певец Орфей с неговата седемструнна лира, 

посветен в Египетските мистерии, според легендата - син на бог Аполон  

 

 За великия посветен по нашите земи – Орфей, 

холандският антропософ и културолог Хари Салман 

казва: 

 

„Тракиецът Орфей е създал нов вид музикален 

израз и нов вид свещен танц, чрез които хората 

преживявали състояние на вътрешна хармония, 

позволяваща на мислите стъпка по стъпка да се родят 

в човешкия ум. Xармонията на музиката извиквала 

вътрешната хармония у човека, в която той можел да 

осъзнава мислите си. Oт антропософското учение на 

Рудолф Щайнер знаем, че когато човекът слушал 

музиката на Орфей, тя създавала у него вътрешна 

логика. Така се хармонизирали емоциите му. Полето на 

неговите преживявания се прояснявало. Cлед бури в 

душата, изгрявало слънцето на мислещия ум. Орфей е 
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развил култови и свещени танци, които са носели 

подобно преживяване. Това не са дивите танци на 

вакханките, достигащи до изстъпление, характерни за 

дионисиевия култ, а хармонични танци, свързани повече 

с Аполон." 

 

Орфей е превърнал едно космическо събитие в 

земно събитие, чрез което е посвещавал. Лирата на 

Аполон, разгърната в космическия Всемир, е 

„засвирила” в перфектно конструираното от Духовните 

йерархии човешко тяло. В ръцете на посветения Орфей 

тя се превръща в инструмент за хармонизиране на 

човешката душа и тяло, в ритъма на космическото 

Творение. 

Образуването на човешкия мозък от окултна гл.т. 

се свързва с още един забележителен факт - плуващата в 

духовна светлина горна част на човешкото същество, в 

Лемурийския период от човешкото земно развитие, 

постепенно се прибира надолу в човешката глава. 

Всъщност, етерното тяло все повече и повече престава 

да се разпростира навън, а става все по-силно споено с 

физическото тяло. Етерната глава последна се прибира 

изцяло във физическата си част. Етерната светлина се 

материализира, под формата на светещ външен орган, 

върху предната част на главата на човешкото същество, 

до пълното му втвърдяване и навлизане във 

физическото, като част от човешкия мозък. Ето как 

Щайнер описва това: 

 

"През времето, когато Луната се отдели от 

Земята, в долната човешка форма все повече се разви 

нещо от животинското царство. Когато Луната се 
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отдели, човекът имаше в своята долна част една 

животинска, грозна форма. Обаче отгоре бяха послед-

ните остатъци на една форма от светлина, в която 

отвън се вливаха силите на Слънцето. Това беше оста-

нало в човеците - Съществата на светлината действа-

ха в тях. Човекът, който оставяше тази особена фор-

ма от светлина да се издига отгоре на течната Земя, 

се движеше висящо, плуващо, в първичното море. Каква 

беше тази форма от светлина? Междувременно, тя се 

беше преобразила в обширен, мощен сетивен орган. 

Когато Луната напусна Земята, преобразуването на 

този орган беше завършено. Докато човекът плуваше в 

първичното море, той можеше да възприема с този 

орган, ако в близост се намираше някое опасно 

същество. Той възприемаше с него топлина и 

студенина. По-късно този орган се сви. Днес той е 

епифизната /шишарковидната/ жлеза в човешкия 

мозък. В онова време човекът се движеше висящо, плу-

ващо, в земната маса и си служеше с този орган като с 

фенер." 
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"След това започна времето, в което чрез сили-

те на Луната, по продължение на онази област, която 

представя гръбначния стълб, се развиха нервните 

снопчета. С образуването на гръбначния стълб, днеш-

ната област на главата също се беше сгъстила и се 

беше превърнала в човешкия мозък: това беше напълно 

преобразеният светещ орган. Към него се присъедини 

гръбначният стълб, от който излизаха нервните 

снопчета и към гръбначния стълб се присъедини долни-

ят човек, както той беше описан... Човешката форма 

беше така устроена, че още се виждаше онова свете-

що тяло, онова чудно украшение на главата, онзи фенер 

на Озирис, който образно е означен като чудното око 

на Полифем. Това е онзи орган, онзи фенер, който от-

начало беше вън от човешкото тяло, а след това се 

превърна във вътрешен орган в мозъка. Всичко в първо-

началното изкуство е символ на действителни форми." 
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На изображението виждаме циклопа Полифем, с 

изобразено „трето око”, в горната основа на носа. Макар 

и за съвременниците ни той да е само митологичен 

образ, т.е. плод на въображението на древните хора, 

според Р.Щайнер - в митовете и легендите, посветените 

хора от древността са разказвали за свои реални 

видения в астралния свят. Тези видения са изобразени в 

изкуството и са били действително съществуващи 

реалии. 
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Седма част 

Гьотеанизмът като мислене на бъдещето и 

изкуството като негова проява 

 
Гледай растението: 

то е обвързаната 

от Земята пеперуда. 

Гледай пеперудата: 

тя е освободеното 

от Космоса растение. 

Растението - 

обвързаната от Земята пеперуда! 

Пеперудата - 

осовободеното от Земята  

чрез Космоса растение! 

 

Р.Щайнер 

 
 
 

В едно свое писмо от 17 май 1787 г., Гьоте пише 

на Хердер: “По-нататък трябва да ти поверя, че съм 

съвсем близо до тайната на създаването на 

растенията, и че това е най-простата работа, която 

можем да си представим. Пра-растението става най-

чудното създание на света, за което природата ще ми 

завиди. С този модел и с ключа за това, ние можем 

след това да измислим още растения, до безкрайност, 

които трябва да бъдат логични, т.е. такива, които 

макар и да не съществуват, все пак биха могли да 
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съществуват, и не са просто сянка и илюзии на 

живописец, или на поет, а притежават една вътрешна 

истинност и необходимост. Същият закон ще може да 

се разпростре върху всичко живо." 

 

Рудолф Щайнер, във връзка със своите духовно-

научни изследвания върху Гьотевата личност и 

творчество, пише:  
 

"Напоследък в областта на естествената наука 

възникнаха две направления, едното от които аз 

нарекох „гьотеанизъм”, другото е известният на 

всички „дарвинизъм”... Ако действително проучите 

моите съчинения, Вие ще установите, че аз винаги съм 

отдавал заслуженото на дарвинизма, но и че винаги 

съм му противопоставял гьотеанизма, или идеята за 

развитието на живота...  

...защото той /Гьоте/ навсякъде виждаше 

духовното. У Гьоте имаме едно ново еволюционно 

учение, което носи в себе си устрема към най-висшите 

сфери, и което може да бъде приложено в областта на 

душата и Духа. Ако в своето учение за метаморфозата 

Гьоте постави само началото на органическото 

развитие, то в Петата следатлантска културна епоха, 

ние стигаме до еволюцията на Духа, защото, както 

казах в предишните лекции, човекът все повече и повече 

се вглъбява в себе си. Гьотеанизмът може да си 

извоюва велико бъдеще, защото цялата антропософия 

следва неговата линия на развитие. 

Ако искаме да разберем Гьоте, ние трябва да се 

извисим до новите закономерности, които ще 

определят бъдещото развитие на човека и света. 

Необходими са и двете направления. И грешката не се 
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състои в това, че тук съществува гьотеанизъм, а там 

– дарвинизъм, а в това, че хората искат да се 

придържат или към едното, или към другото 

направление, а не към едното и към другото. Ето кое е 

важното!" 

 

Гьоте, неговата личност, неговата поезия и 

неговият нов естествено-научен светоглед, се оплождат 

взаимно. Гьотеанизмът и начинът, по който светът бива 

възприеман през неговата призма - светът на 

растенията, светът на животните и човешкият свят, 

стават светогледна система на мисленето, на 

възприятието, на чувстването, които са задача от 

бъдещето. Удивлението от света, търпението към света, 

мъдростта в света, са в основата на това ново човешко 

световъзприятие. То е базата и центъра на 

имагинативното духовно виждане, което води след себе 

си следващите стъпки - инспирацията и интуицията. Те 

са съвременните пътища за развитие на човешките 

сетива отвъд материята, или за развитието, както казва 

Рудолф Щайнер, на т.нар. душевни сетива.  

Къде, чисто практически, може да намерим 

вложен този светоглед - в изкуствата! Създавайки 

образи, творците извеждат струящите от самите тях 

живи картини, които са плод на собственото им 

еволюционно развитие, като част от Космическото 

развитие. В такава имагинативна картина ще видим 

пеперудата като летящо растение, а растението като 

прикована към земята пеперуда. Те могат да бъдат 

видяни имагинативно, те са живи духовни образи, живи 

духовни субстанции, а не просто абстракции, или 

поетични фантазии на поета, и художника. 
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"Когато искаме да разберем света, са важни не 

абстрактните теории, към които се придържаме, а 

силите, които пробуждаме в нашите души. 

Гьоте спада към онези хора, които най-

категорично отхвърлят принципа, според който 

човешкото познание е осъществимо единствено чрез 

силите на мисленето. Основната, изпъкваща черта в 

характера на Гьоте е, че той, явно или не, винаги е 

застъпвал убеждението: ако човекът иска да разгадае 

мировите загадки, той трябва да раздвижи всички сили 

в своята душа.” 

Р.Щайнер, Сс 22 

 

Имагинативното духовно виждане може да 

осветли връзката между човешкото същество и 

растението, също разбирането за живата връзка между 

човека и пеперудата, между пеперудата и тъчащите във 

Всемира Духовни същества... Тази връзка има своите 

далечни корени в еволюционното космическо-духовно 

развитие на Слънчевата система. С една дума, както 

казва самият Гьоте, идеята за пра-образа на растението, 

до която той достига, може да се разпростре върху 

всичко живо. Това е основополагащ бъдещ път в 

човешката душа и мислене, чието начало е положено в 

Петата следатлантска епоха, и без което човекът няма и 

не може да продължи развитието си в правилната 

посока - към вътрешно духовно оживотворяване и 

топлота. А те се раждат в мига, в който човешката душа 

осъзнае с удивление безкрайната мъдрост на всичко 

онова, което тъче извън него, в него, в Космоса, и на 

Земята! 
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„В определен момент, от Слънчевото състояние 

нататък, човешката душа започна да образува опреде-

лено тяло. Това означава, че тя го образуваше в сменя-

щи се, в различни форми. Най-напред тя обособяваше 

тяло с определена форма, след това го променяше в 

друга, след това в трета, и в четвърта. След това 

формата се връщаше в първоначалното си състояние. 

През тези смени човекът запазваше едно и също 

съзнание. Формите се сменяха, а когато душата на чо-

века се върнеше към първата форма, след като беше 

преминала през другите три, тя се чувстваше 

въплътена отново.  

Вие ще видите този процес съхранен у пепе-

рудите, които сменят четири форми: яйце, гъсеница, 

пашкул, пеперуда. Пеперудата е йероглифът, знакът на 

въздушното състояние на човека на Старото Слънце. 

Днешната пеперуда, която живее при коренно различни 

условия, разбира се, е една декадентна форма на тези 

състояния. Пеперудата е символ за въздушното 

състояние, което човекът прекрачи. Затова в 

окултизма, тя се обозначава като въздушно 

същество..." 

Сс 101, Р.Щайнер 

 

В тази величествена картина, която Р.Щайнер 

рисува, виждаме част от космическия път на човешката 

душа във взаимоотношенията й с физическото тяло. Все 

още "човекът" е въздушно същество, подобно на 

днешната пеперуда, което непрекъснато се преобразява. 

Неговата душа живее разлята в атмосферата на Старото 

Слънце. Фина нишка свързва тази разлята човешка 
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душа-дух с неговото въздушно тяло, но никога тя не 

навлиза напълно в него. Физическото въздушно тяло е 

"ръководено" отвън, от душата. То не познава днешните 

процеси на умиране, защото самото то, ръководено от 

душата, преминава през промени, докато тя запазва 

своето единно „съзнание”. 

Постепенно душата избира едно тяло и то 

започва да сменя своите форми - точно както 

пеперудата преминава през своята четиристепенна 

метаморфоза, докато вътре в тази форма тъче едно 

съзнание, единен дух... Всяко ново въплъщение на 

душата на Старото Слънце е свързано с връщане към 

първоначалната стъпка на трансформация на формата-

тяло. Тези процеси продължават дълги времена, до 

момента, когато човешкото тяло напълно се 

материализира и втвърдява. Така човешката душа 

„намира” своя физически дом. А човешкото същество е 

готово да получи своя Аз и своята индивидуалност. 

Зародишът на човешкото физическо тяло, 

получава своята фина етерна обвивка на Старото 

Слънце, астрална обвивка на Старата Луна, до 

навлизането на Аза на Земята, преминава дълъг път, 

който е път и на човешката душа. Тя е въздушно-етерна 

същност, която започва своя път от Старото Слънце. 

Едва в гръко-римската следатлантска епоха, тя напълно 

потъва навътре в човешкото физическо тяло. Човешката 

душа постепенно се отделя от своята етерно-астрална 

космическа утроба, разлята в мировото пространство. 

От една страна тя навлиза в тясното пространство на 

човешкото физическо тяло - дом, но от друга страна - 

именно този земен дом, създава нейните граници, 

отграничава я от космическата утроба, дава й 
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самостоятелност и свобода, а заедно с това и огромна 

отговорност...  

Така човешката душа, получила своя земен дом, 

се учи вече съзнателно да търси в себе си Космоса! 

"Онова, което е горе, е и долу" - казва Хермес 

Трисмегистос. Човешката душа, подобно на 

Космическата пеперуда, слиза в човешкото тяло и заема 

своето място в него, под формата на трансформираща се 

и тъчаща душевна човешка същност, специфично 

обагрена от всеки индивидуален Аз. Космическата 

пеперуда затрептява в нас самите! 

Щайнер казва, че посветените творци от 

различни времена често са изобразявали човек с крила. 

Това е била визията им за онова, което се е случило с 

човешката душа във времето, в което тя е била 

въздушно същество, свързано с фина нишка с 

физическата форма, и все още силно споена с Духовния 

свят. 

Митологичните традиции, религиозните и 

философски концепции, фолклорното богатство, в 

различни периоди от световното културно-историческо 

развитие на човечеството, описват човешката душа като 

нематериална субстанция, ядро в същността на 

човешкия индивид. 

В много съвременни езици думите „душа“, „дух“, 

„дъх“, „дихание“, „дишане“, „въздух“, показват 

обвързаност с принципа на движение на въздуха. 

Произходът на латинските „animus”–„дух” и „anima”–

„душа”, се корени в гръцкото „anemos” – „вятър”. 

Сходна връзка има и в арабския език, където „rih” е 

„вятър”, a „ruh” е „душа, дух”. Гръцката дума за душа 

„psyche”, означава още и „пеперуда”, откъдето 
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произлиза българското "психика", означава също и 

"дишам". Съвременните думи в немския и английския 

език за „душа” са „Seele” и „soul”. Те идват от 

готическото „saiwala” и старогерманското „saiwalo”. 

Произходът им е двустранен - от гръцкото „aiolos”–

„подвижно, цветно, излъчващо”, но те имат и връзка със 

старославянското „сила”. Следователно, в самата 

етимология на думата „душа” е заложен и нейният 

смисъл – тя е нематериална субстанция в човека, която е 

подвижна, подобно на човешкото дихание. Може да 

бъде вдишана и издишана. Притежава константна сила, 

която я задвижва, като в същия момент е излъчваща, 

струяща фини вибрации субстанция, подобно на 

пеперудения полет... 

Ако в древните времена имагинативните процеси 

са били естествено състояние за посветените, от Гръко-

римската епоха насам, поради все по-силното прибиране 

на етерното тяло във физическото тяло, те постепенно 

загубват своята сила. Рудолф Щайнер, стъпвайки на 

Гьотеанизма, отново фокусира погледа ни към тях, като 

ги превръща в съзнателен път на съвременното 

посвещение. 

Нека разгледаме няколко такива картини, които 

се появиха в творчеството ми, благодарение на 

антропософските идеи... 

 

*  *  * 
 

Стана ясно, че пеперудата е слънчево-въздушно 

същество, в чието пра-начало може да видим началото 

на Сътворението на Слънчевата система. Старият 

Сатурн и Старото Слънце - това са първите две 



85 
 

метаморфози, които Щайнер обединява по отношение 

на пеперуденото същество в огнено-топлинно-въздушна 

метаморфоза. Следва третата метаморфоза - Лунната, но 

тя претърпява своите вътрешни процеси, в които има 

единение на Земя, Луна и Слънце. По-късно Слънцето 

се отделя от Земя-Луна.  Накрая стигаме до сегашното 

състояние, при което трите космично-духовни тела се 

отделят напълно едно от друго - Луната напуска Земята. 

Земно-лунната метаморфоза донася със себе си нова 

диференцията на субстанции и същества. 
 

"В началото на третата метаморфоза 

Слънцето още беше съединено със Земята. Ето защо 

пеперудите също не бяха така чупливи и нееластични. 

Те изобщо не биха поверили техните яйца само на 

Земята. Поверяваха ги едновременно на Слънцето, ка-

то ги поверяваха и на Земята. По този начин тогава се 

яви диференциране. Тук, при първите две метаморфози, 

може да говорим само за прадедите на света на 

насекомите. Но да се повери тогава на Космоса нещо, 

на външните планети, това означаваше то да бъде по-

верено и на Земята. Едва когато Земята се сгъсти, по-

лучи вода, когато тя получи магнетичните сили на 

Луната, нещата се измениха и настъпи диференциране.  

Както пеперудата снася своето яйце, така в 

цвета отново се развива семето на бъдещето 

растение. И Вие виждате: ние поглеждаме нагоре към 

пеперудата, разбираме я като издигнато във въздуха 

растение. От яйцето до възрастното насекомо, пепе-

рудата е онова, което се намира под влияние на 

Слънцето и горните планети, също както растението 

е долу, под влияние на Земята. Когато растението се 

развива до листото, имаме лунно влияние от Земята, 



86 
 

след това влияние на Венера, и на Меркурий. След това 

то отново се връща под влиянието на Земята. 

 

 

 
           Рисунка на Рудолф Щайнер – растение и пеперуда 

 

Нищо чудно, че съществува онова вътрешно от-

ношение между пеперудите и света на насекомите 

като цяло, и света на растенията. Защото всъщност, 

онези същества, които стоят в основата на 

насекомите, на пеперудите, трябва да си кажат: Тук 

долу са нашите сродници, с тях трябва да поддържаме 

връзка, с тях трябва да се свържем, трябва да се свър-

жем с тях като вкусваме техните сокове и т.н. Ние 

трябва да се свържем с тях, защото те са нашите 

братя. Те са братята, които са слезли долу, в област-

та на Земята, които са обвързани от Земята, които са 

придобили друг начин на съществуване.  

И отново духовете, които одушевяват 

растенията, могат да насочат поглед нагоре към пепе-
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рудите и могат да кажат: те са небесните сродници 

на земното растение." 

 

"Особено е да видим насекомо, което се намира 

върху растение, а същевременно след това да видим, 

как над цвета на растението царува астралното. Рас-

тението се стреми да излезе от земното. Копнежът 

на растението за небето царува над блестящите в 

багри цветни листа. Самото растение не може да за-

доволи този копнеж. Тогава срещу него лъчезари /изп-

раща своите лъчи/ от Космоса онова, което е пеперу-

дата. Гледайки я, то вижда в нея задоволяване на ней-

ните собствени желания. И това е онази чудесна връз-

ка в околността на Земята - как копнежите на расти-

телния свят са успокоявани при виждане на насеко-

мите, и особено на света на пеперудите. Това, за което 

копнеят багрите на растителния цвят, като излъчват 

своите цветове навън, в мировото пространство, се 

превръща за растението в познавателно средство на 

неговия копнеж, когато към него идва пеперудата, с 

нейния бляскав цвят. Излъчващ, излъчващ топлина 

копнеж, а от небето - вливащо се утоляване: това е 

общуването на света на растителния цвят със света 

на пеперудите. Това е, което ние трябва да виждаме в 

околността на Земята." 

Р.Щайнер 

 



88 
 

 
 

      ПЕПЕРУДЕНА ДУША 
 
 

На хората с душа на пеперуда... 

 
 
 

Влюбих се във пеперуда... 

Цвете бях и всеки ден 

в уречения час, 

чаках шепот на криле... 

 

Люлка беше вятърът, 

с него в надпревара 

се шегуваха треви 

и клони натежали... 

 

Моята любима беше фея – 

Слънцето прегръщаше, 

гонеше се с вятъра, 

шепнеше на птиците... 
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С ритъма на лятна песен, 

трепкаща, кристално нежна – 

моята любима сядаше във мен 

и криле разтваряше 

да ме посипе с пеперуден прах: 

в портокалов цвят 

на черно-бели точки... 

 

Цвете бях, но исках да обичам... 

 

В багри грееше във мен света – 

къпех се във слънчева вода, 

с вятъра безкрай лудувах, 

с птичи песни галех любовта 

с моята любима – пеперуда... 

 

И превърна се във пеперуда 

моята душа – със копринени криле, 

в портокалов цвят 

на черно-бели точки... 

 

Цвете бях, но можех да обичам, 

аз познавах вече любовта 

като дар от моята любима – 

пеперудена душа, 

в портокалов цвят 

на черно-бели точки. 

 

Цвете бях...с душа на пеперуда... 

 

2009 год. 
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* * * 
 

"...когато Земята се намираше в началото на 

нейното развитие, тя се състоеше, така да се каже, 

изцяло от чисто човешки зародиши, които образуваха 

първичната земна мъглявина. Както индийският, така 

и египетският ясновидец, можеха да видят, как от то-

зи човешки духовен зародиш израстваше духовно цяла-

та по-късна човешка форма. Всичко, което по-късно се 

разви от този човешки зародиш, можеше също да бъде 

видяно в миналото. Това, което се роди от този човеш-

ки зародиш, когато Слънцето още дълго време беше съ-

единено със Земята, беше действително един вид 

растение, което разтваряше своята чаша нагоре. 

 Тези форми изпълваха, така да се каже, цялата 

Земя, като се образуваха от онази първична мъгла. 

Обаче в самото начало, когато се роди това разтваря-

що се като корона на цветя нагоре в мировото 

пространство същество, в самото начало - тази коро-

на беше едва видима;... тя съществуваше отначало ка-

то тяло от топлина. Още докато Слънцето беше съ-

единено със Земята, вътрешността на тази човешка 

форма започна да свети и изпращаше светлинни лъчи в 

мировото пространство. Ако един човек, надарен с 

днешните очи, би се приближил до такава светеща 

форма, той би видял нещо като искряща, светеща 

топка, като блещукащо слънце, което святка в мирово-

то пространство, в искрящи лъчи, в правилна форма. 

Едва ли днес някой би могъл да си състави ясен образ за 

това, което беше тогава. Той би могъл да направи то-

ва, ако си представи, че нашата Земя може да се 
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изпълни, при напълно чист въздух, с ясно светещи све-

тулки, и би видял тези светулки като изпращащи тях-

ната светлина в мировото пространство. Така би све-

тил в мировото пространство първият зачатък на 

човека, когато Земята все още беше съединена със 

Слънцето.  

...и благодарение на това, че действието на 

Слънцето проникваше през човека-цвете, то 

действаше върху вътрешните земни и лунни сили." 

Р.Щайнер 

 

Мое творческо прозрение: 

 

Клони крилати пият от ствола ми - 

една потънала в себе си странница. 

С длани топли нагоре протегнати - 

като разперила ръце удавница. 

 

Гъсти корени - гладни и жадни, 

погълна лакомо земята. 

Дъх дълбок поех последен 

с поглед, вперен в синевата. 
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Лава огнена мина през мен 

като парещ език през олтара. 

Всяко чувство и мисъл достигна, 

за да слее в молитва две топли ръце - 

живи клони протегнати. 

 

С Теб да се слеем в едно - тихо и огнено. 

 

2009год. 

 

* * * 
 

"Защото това, което действа в Космоса, е най--

великата художничка. Космосът изгражда всичко спо-

ред закони, които задоволяват - в най-дълбокия смисъл, 

художественото чувство. И никой не може да разбере 

потопената в Земята пеперуда по друг начин, освен ка-

то метаморфоза в художественото чувство на това, 
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което са абстрактните мисли. Никой не може да раз-

бере издигнатото от светлината, и от космическите 

сили във въздуха, съдържание на растителния цвят, 

превърнато в пеперуда, ако той отново не може да 

преведе в художествено движение абстрактните 

мисли. Все пак се случва нещо извънредно възвисяващо, 

когато обгърнем с поглед родството на природните не-

ща и на природните същества." 

Р.Щайнер 

 

 

 
Космическа „пеперуда” 

 



94 
 

 
Небесна „пеперуда” 

 

 

 

 
Огнено-въздушна „пеперуда” 

 

 

В своите лекции „Изкуството и неговата световна 

мисия”, Р.Щайнер казва: 

 

”...истинското изкуство ясно съзнава своите 

задачи: от една страна то има мисия да импулсира 

духовно-божествения живот в условията на 

физическия свят, а от друга страна - то иска да извиси 

физическия земен живот по такъв начин, че в своите 

форми, в своите цветове, думи и звуци, той да се 



95 
 

прояви като земно откровение на Космоса. Няма 

никакво значение дали изкуството е идеалистично или 

по-скоро реалистично. Изкуството просто се нуждае 

от връзка с духовния свят, с действителния духовен 

свят, а не с негови мисловни съответствия. 

Художникът изобщо не би могъл да твори в 

материалния свят, ако в гърдите му не пулсираха 

импулсите, които идват от духовния свят.” 

 
 

 
         Човекът – пеперуда 
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Осма част 

Пеперудата, космическият Логос и човекът 
 

 

"Необходимо е да се прави разлика между 

екзистенция и субстанция. Това, което е субстанция на 

всички неща, е основата; това е, което има отношение 

към Отец... Бог-Отец пребивава в основата на онова, 

което вече е. Бог-Син, Христос, като творчески Логос, 

пребивава в основата на това, което е ставащо, което 

е ставането. Затова разбирането на Отец следва да се 

търси до онова, което е възникнало /субстанцията, 

бел.авт./, а действието на Христос e самото 

възникване. /екзистенцията, бел.авт./"  

Р.Щайнер 

 

Субстанцията Бог-Отец и екзистенцията Син-

Слово, са в постоянна взаимовръзка. Те проникват във 

всичко сътворено, те са субстанцията и екзистенцията, 

единното и неделимо духовно-космическо пра-начало, 

вечното движение и космическа метаморфоза. Те 

съдържат в себе си космическия Логос. Те са самият 

Логос. В единия е вечният зародиш, другият Го 

подхваща и развива, съдържайки Го, следва покой в 

лоното на Отца, и пак отново съзиждане. Това е 

всъщност целият ни свят. Това са Инволюцията и 

Еволюцията в макроразмерите им. Това е 

микрокосмосът в нас самите. Това е и Космическата 

пеперудена метаморфоза! 

Видяхме, че „пеперудата” е отпечатана в 

човешкото тяло на анатомично ниво. Проследихме 

окултния път на създаване на човешкия сетивен живот, 

за който ни разказва митът за Озирис - мит, който е 
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астрален „разказ” за реални духовни събития. Нервно-

сетивната система в човека е физически еквивалент на 

човешките спомени. Нервно-сетивното развитие в 

еволюционния път на физическото ни тяло довежда до 

органоообразуване. 

Факт е, че процесите на вдишване и издишване 

са онези животворни еволюционни „стъпки”, без които 

човешката душа нямаше да бъде „вдишана”. Макар и да 

звучи метафорично за съвременната наука, от 

Духовната наука знаем, че нашето тяло и процесите в 

него са отражение на космически процеси. Земята също 

вдишва и издишва, Космосът - също. Това е свише 

пулсираща ритмичност, която е в основата на целия 

еволюционен земно-космически процес на Сътворение, 

развитие и живот.  

Без нервно-сетивната основа човекът не би бил 

това, което е днес – като тяло, душа и дух. Стъпвайки на 

нейната физиологична база, човекът може да развива 

своя паметов живот, във всяка своя земна инкарнация. 

„Вдишаната” душа е свързана със спомени, които дават 

на човека стабилна основа за земното му битие. Те са 

неговия обединителен център, в който се фокусират 

земното му минало, настояще и бъдеще. Но той се 

превръща и в носител на космическата памет – той носи 

в себе си Логоса на Сътворението /според Щайнер - 

звучащият Логос, започнал да действа най-

концентрирано от Стария Сатурн/.  

След физическата смърт, в живота между 

смъртта и ново въплъщение, човешката душа отново 

живее в единение с творящите Космически духовни 

йерархии. Там тя получава зародишите на своята земна 

реч, на своите речеви органи. Цялото това познание е 



98 
 

било известно на древните посветени. Но постепенно 

тази връзка се загубва. В своя път между смъртта и ново 

раждане, човешката душа е в едно цяло с Духовните 

йерархии, населяващи 12-те Зодиакални съзвездия и 

седемте планети, носейки също своя непреработен 

душевен „товар” от въплъщение във въплъщение. Това е 

Висшият замисъл за нас - да преживеем редица 

макрокосмически и микрокосмически метаморфози като 

физическо тяло, душа и дух, за да осъзнаем и проявим 

по своя път Божественото в себе си. 

 

"И е истина, че в древния език целостта от 

космическа сила и космически мисли се е наричала 

Логос, който представлява сам по себе си друг свят, 

свръхразумен, по отношение на това, което физически 

се е изразявало в речта. Ние не само вдишваме и 

издишваме Висшите същества, но ние и говорим, а 

речта - това е и пеенето.  

Между смъртта и новото раждане, при 

издигането до Духовните същества от висшите 

светове, и при възвръщането към себе си, ние говорим 

със съществата на Висшите йерархии. В същото време 

това е и духовна реч. Когато ние се намираме в 

състояние на единение със съществата от Духовния 

свят, ние ги виждаме, и ги виждаме в самите себе си. 

Когато се отдръпнем от тях, и отидем към самите 

себе си, то в нас остава тяхното ехо, и това сме 

самите ние. Те изразяват в нас собственото си 

същество, те ни говорят - какви са те, там Логосът 

живее в нас.  

Когато достигнем в себе си на Земята, то се 

случва обратното - когато говорим и пеем, ние 
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изразяваме собственото си същество... Ние изразяваме 

цялото си същество в дишането, както цялото 

същество на света чувстваме в Логоса, между 

смъртта и новото раждане, когато се освобождаваме 

от съвместното битие с Духовните същества."  

Р.Щайнер 
 

"В нашето физическо тяло носим несъзнателно 

отблясък на космическите съгласни, а в етерното - 

отблясък на космическите гласни. Тези сили, оставайки 

несъзнателни, строят органите на речта... Когато 

говорим, ние привеждаме към откровение, може да се 

каже, ехото от преживявания, които човек получава в 

живота между смъртта и новото раждане, спускайки 

се от божествено-духовния свят. Въобще, цялата 

азбука е образувана в съответствие с това, което 

живее в Космоса." 

Р.Щайнер 
 

"С цел - да изрази цялата пълнота на 

Божественото в истинно слово, човекът е произнасял 

азбуката. Ако е искал да изкаже своята собствена 

тайна, както той може да научи това в 

Мистериите..., той изричал това, което е преживял в 

музиката на сферите, и което е съставяло 

космическото му име. И в древността човекът е 

съзнавал инстинктивно, че той донася от Космоса 

своето име, на Земята." 

Р.Щайнер 

 

Своите възможности за помнене и спомняне, 

освен моментните мисли, които се раждат мигновено и 

изчезват мигновено, човешкото същество, чрез цялата 
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си нервно-сетивна система, развива от главата към всяка 

частица от физическото си тяло. Човекът има спомени. 

Той може да си спомня, благодарение на което има 

съзнание за своята същност. Човешкото същество има 

своята биография, своята история. В тях човешкият Аз, 

който е космическа духовна субстанция, намира своя 

душевен земен дом. В него „тъче” човешката карма и 

съдба, подобно на пеперудената метаморфоза. 
 

"...Обаче, ако имахме само функцията на 

главата  /т.е. птицата - бел.авт./, ние бихме образува-

ли само моментни мисли. Мислите не биха се отложи-

ли в нас, не биха заангажирали целия човек, за да изплу-

ват след това отново в съзнанието, като спомени... 

Ако насоча поглед върху това, което нося в мен, като 

мои спомени, тогава виждам, че става един сложен 

процес. Долу, във физическото тяло, несъмнено по един 

духовен начин, става като образуване на яйце, което 

обаче в етерното тяло е нещо съвършено друго. Външ-

но, физически, то е подобно на образуване на гъсеница в 

астралното тяло, което вътрешно е подобно на 

какавидата, на образуването на пашкула. Онова което, 

когато имам възприятие, създава в мен една мисъл, то 

я изтласква надолу. Това наподобява на пеперуда, 

която снася яйце. Преобразуването е нещо подобно на 

това, което става с гъсеницата: животът в етерното 

тяло се жертва за духовната светлина. Той обгръща 

тъчейки, така да се каже, мисълта, с вътрешна аст-

рална пашкулна тъкан, и от нея се излюпват 

спомените. 

...И така ние си спомняме, имаме памет, и виж-

даме света на живеещите в нас образи на спомените, в 
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блестящите в слънчевата светлина, пърхащи 

пеперуди."  

ГА 230, Р.Щайнер 
 

Процесите, които се разиграват в етерното и 

астрално тяло на човешкото същество, са пряко 

свързани със състоянието на равновесие и здраве, или 

със състоянието на дисбаланс. В коприната, като 

слънчев дар на пеперудите към човечеството, е вплетен 

целият космически Логос. Допирът до нея, 

„общуването” с нея като облекло, като цветови нюанси 

в изкуството, като вътрешна декорация и т.н., дава 

възможност да черпим космически сили от този слънчев 

дар. Действието му е терапевтично. От него към човека 

струи космическата светлина на Логоса. 

В многообразното царство на пеперудите, върху 

някои пеперудени крила, виждаме „изрисувани” букви и 

цифри. Тези създания се явяват носители на 

Космическата памет, на Логоса, идвайки в земния свят, 

от времената на Стария Сатурн и Старото Слънце, като 

огнено-светлинно-въздушни същества. И няма нищо 

чудно, че носят на крилата си, като космически печат и 

космическо ехо, Словото на Висшите духовни 

йерархии, населяващи зодиакалните и планетни 

космически пространства...  
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Девета част 

Пеперудата, светлината, душата и човешкият Аз 
 

Пеперудената метаморфоза е вечен принцип, 

процес на движение, на преминаване от една форма в 

друга, и може да бъде разпозната на много нива. 

Този принцип е в основата на космическо-

планетната трансформация, в която триединно е 

действала и действа Светата Троица, излъчвайки 

тъчащи Духовни същества през цялото космическо-

еволюционно развитие на Слънчевата ни система. 

Пеперудената метаморфоза е път на човешката 

душа и тяло, в тяхното дълго космическо пътуване от 

Стария Сатурн до нашата Земя, към следващите 

планетни еволюционни нива.  

Всяка човешка душа преминава през космическо-

земна метаморфоза, при всяко следващо свое 

въплъщение, "излюпвайки се" в акта на физическото 

раждане, след живота си в Духовния свят, подобно на 

„раждането” й за Духовния свят, след преминаване на 

Портата на смъртта, в акта на физическата смърт. 
 

"...В действителност е така, че във физическия 

свят пеперудата излиза от пашкула изцяло, според 

същите закони, според които безсмъртната душа се 

ражда в духовния свят, минавайки през портата на 

смъртта..." 

Сс 192, Р.Щайнер 
 

Предрожденият период в майчината утроба е 

също сгъстена метаморфоза, преди новото земно 

раждане.  
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Космическо-етерният процес, с чиито окултни 

основи се запознахме, продължава в човешката глава, от 

която през гръбначния мозък, по цялото физическо 

тяло, се разстилат нервно-сетивни нишки. Благодарение 

на това, в човешката душа започват да пулсират 

спомени, и човек да ражда в себе си своя център - Аз, 

със своя история, настояще и бъдеще.  

Бихме могли да видим пеперудената 

трансформация на още две нива, в самия човешки 

биографичен път – това е раждането на Аза. След като 

Физическото тяло се роди, постепенно се ражда, отделя 

и става самостоятелно от Духовния свят Етерното тяло, 

в периода 0-7год. В следващия период до 14 год. се 

ражда Астралното тяло, а около 21 год. възраст - 

пеперудата "хвръква", защото човешкият ни Аз се ражда 

за самостоятелен земен живот, в който съзнателно и 

свободно да прави своя избор. 

Целият човешки живот също може да бъде 

„видян” като метаморфоза, подобно на пеперудената 

метаморфоза. В края му се "раждаме" за Светлината на 

Духовния свят, където се връща Душата ни... 
 

"...Гъсеницата иска да излезе на светлина, но не 

може, тя има в себе си прекалено много гравитационни 

сили. Тя не е дорасла за това, на което е подложена. 

Затова сама иска да се разтвори в светлината, да се 

излее в светлината, да живее по-нататък в 

светлината. Тя се заключва, отделя се от земята, и 

заедно със слънчевите лъчи изгражда пашкул около 

себе си. Затваря се в пашкула и изцяло се изолира от 

физическите земни сили. И сега, вътре в пашкула, 

където червейчето е изчезнало, има астрални сили, не 

земни и етерни сили, а астрални, изцяло духовни сили. 
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Те живеят в пленената светлина. Тези астрални сили 

изграждат пеперудата. Сега, понеже тя се състои 

изцяло от астрални сили, може да лети във въздуха, 

което гъсеницата не може да направи. Пеперудата 

следва само светлината, тя не е повече подвластна на 

тежестта. Понеже се е отдала (на светлината), 

тежестта е изключена. Може да се каже: тя е 

дорасла до аза. Един аз е това, в което, така да се 

каже, виждаме да пърха пеперудата. Ние, хората, 

имаме нашия аз в себе си. Пеперудата го има извън себе 

си. Азът всъщност е светлина. Той я оцветява..."  

Р.Щайнер 
 

Различните нива на метаморфоза - макро- и 

микрокосмическо, в които участваме, съдържат в себе 

си няколко съществени характеристики, изясняващи се 

от горните думи на Р.Щайнер: 
 

- За да сме това, което сме днес, ние сме 

задържани от гравитационните сили. В нас остава, 

обаче, вечният стремеж към светлината, в различните й 

проявления – сетивно-физическо, душевно и духовно. 

Копнежът да се "излеем", да се "разтворим" в 

светлината, е погълнат вътре в нас, като една вътрешна 

светлинна работа, като "пленяване" на светлината, за да 

не бъдем изгорени и погълнати външно от нея. 
 

- От момента, в който се случи този процес, 

макар външно превес да имат гравитационните земни 

сили, във вътрешното ни естество започват своята 

дейност духовните астрални сили. Това е моментът, в 

който двете сили се уравновесяват, и образно си подават 

ръка. Двете реалности раждат трета реалност. 
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- Тази трета реалност е свободата, която получава 

пеперудата - да лети. Свободата се ражда чрез 

непрекъснато следване на Светлината, отвън-натътре, 

превръщането й в пленница, и освобождаването й чрез 

раждане на новото светлинно вътрешно същество, което 

поема пътя си навън. 
 

- Това същество е осъзнатият, свободен, човешки 

Аз. Азът е пърхаща в светлината пеперуда! Азът е 

обагрена пеперудена светлина! 
 

"...Всеки път, когато кажете „аз” за себе си, в 

мозъка ви заблестява малко пламъче, което не може да 

се види с обикновени очи. Същата светлина, която 

оцветява с багри пеперудата, призовавам в мен, когато 

кажа за себе си „аз”. Ако бих могъл да излъча този аз, 

с тази светлина, бих могъл да създам рояк пеперуди. В 

древното юдейство има една дума „Яхве”, която е 

същата като „аз”. Тази дума „Яхве”, в еврейския език, 

е можел да произнася само жрецът, тъй като е бил 

подготвен да каже какво означава тя. Защото в 

момента, когато жрецът (свещеникът) е изговарял 

думата „Яхве”, ако я изговарял с истинска сърдечност, 

е виждал наоколо образи на летящи пеперуди..." , Сс 

351, Р.Щайнер  

 

Пред нас застава образът на древния юдейски 

посветен, който единствено е знаел какво е вложено в 

думата „Яхве”. Знаел е, че тя е сърцевината, тя е 

човешкият аз. Изговорена с топлото и сърдечно чувство 

на любовта, пред него се раждала имагинация на летящи 

пеперуди. Името на Яхве е създавало пред посветените 
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образа на кръжащо ято пеперуди. Това е духовна 

картина за пронизания от светлината на Отца, човешки 

аз.  

Ако се върнем назад в еволюционния път на 

човечеството - в Атлантската, а преди това в 

Лемурийската епоха, ето какво казва Р.Щайнер: 
 

"В Атлантската епоха се развива речта и най-

висшата проява на речта е това, че вече в края на 

Атлантската епоха хората се научават да изговарят 

"аз". Този процес започва в Лемурийската епоха, а в 

края на Атлантската достига своето съвършенство. В 

Библията са думите: "... и вдъхнал Бог на човека дъхът 

на живота, и станал жива душа". Това се развивало все 

повече и повече, докато не се превърнало в думата "аз", 

докато духът не започнал сам да говори, от вътрешния 

човек, призовавайки „J-a-h-v-e”, което в същото време 

се явява същностно ядро във всеки отделен човек: "Аз 

съм този, който бях, съм и ще бъда". "Аз съм" - това 

най-дълбоко вътрешно същностно ядро, някога 

потънало в човека, и завинаги останало там като 

индивидуалност. Това било първото изливане на 

Божественото. Наричали са го изливане на Духа, 

изливане на Яхве". 

Сс 96, Р.Щайнер 

 

Р.Щайнер, говорейки за трите Логоса: Отца, 

Сина-Слово и Светия Дух, казва, че те могат да се 

открият само Един на Друг: 

 

Отца се разкрива на Сина-Слово, 

Синът се открива на Светия Дух, 

Светият Дух се открива на Отца. 
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Това са трите вида откровения. Тези три 

откровения са свързани с три Висши духовни същности. 

Те поемат тези откровения и могат да влизат в различни 

отношения по между си. Отца може да е в Словото 

/Сина/ и в тази съкровеност да съобщава за себе си. Той 

се облича със Словото и се открива на Духа. По-нататък 

е възможно Словото, което е в Духа, да се открие на 

Отца. Може също Светият Дух да се потопи в Отца, и да 

се открие на Сина-Слово. Отца да бъде и в Словото, и в 

Светия Дух, и да се открие сам на Себе си. Така 

възниква същностното отношение на трите Логоса, 

същностните им форми. Това са седем същностни 

форми на отношения между трите Логоса. Те 

съответстват на седемте еволюционни планетни 

състояния. Нашето земно планетно състояние 

съответства на: Отца е скрит в Словото /Сина/ и се 

открива на Духа. Това е същността на Християнството в 

нашия еон. В следващото планетарно въплъщение: 

Синът /Слово/ ще пренесе на Отца това, което сега се 

събира, благодарение на Духа. 

По този начин пред нас се разкрива 

макрокосмическият, съграждащ и творящ принцип –

космическата метаморфоза, на преминаване от форма 

във форма, в основата на която е Светата Троица. 

По-нататък, в изследването, ще се запознаем с 

красноречив цитат от Р.Щайнер, в който той казва, че 

във връзка с космическо-земната човешка еволюция, по 

важност един до друг застават Яхве, Христос и 

Луцифер. Затова нека още тук кажем, че Яхве е ядрото, 

първоосновата на цялата метаморфоза. Той е Слънчево 

същество /същество от Старото Слънце/, което жертва 
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своя собствен духовен път, не тръгва със слънчевите 

същества, когато Слънцето се отделя от двойката Земя-

Луна, а остава. Върху Него стъпва целият промисъл и 

план за човечеството. Той е Началото! Нашият Аз е 

огромният дар, който човешкото същество е получило 

от възможно най-високата Духовна инстанция.  

Съществото на пеперудата е това светлинно 

творение, което в земния свят е вечният Божествен бриз, 

идващ към нас, и носещ в себе си спомена, ядрото на 

този дар. Върху нея е записано и нашето бъдеще.  

Р.Щайнер казва за епохата на Ренесансова 

Европа, че това е време, в което творят последните 

посветени художници. Те са на границата между 

нахлуващата все по-дълбоко в човешкото знание 

материалистична наука, която въздейства изсушаващо 

на свръхсетивните възприятия и ограничава човека в 

света на земния физически свят, и все още живото 

древно ясновидство. Този въпрос е представен 

задълбочено в моето езотерично изследване, издадено 

като електронна книга -  „Човешките ръце - нашите 

етерни очи”.  
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Посветен художник от такъв ранг е холандският 

творец  Jean Malouel /1365г.-1415г./. В неговата картина 

„Пеперудената Мадона”, зад гърба на Мадоната, над 

главите на духовните същества, виждаме, идващо сякаш 

от самия Духовен свят, ято пеперуди. Това изображение 

говори за пробуден духовен образ, за връзката на 

художника с живата, за сетивата му, духовна реалност. 

Ето как Р.Щайнер характеризира тази епоха и 

творците, работили в нея: 
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"Защото ренесансовият живот застава пред 

нас така, сякаш е приютил в себе си самото небе - но 

не под формата на съзерцание, визионерство или нещо 

подобно, а под формата на чудесни и живи художест-

вени представи." 

 

"През 14-15век хората са били наясно с 

процесите, протичащи зад сетивния свят, но са 

говорели за тях с намеци.."  

 

"Всички велики произведения на живописта и 

другите изкуства, не са се появили на света възоснова 

на човешкия произвол. В противен случай, те едва ли 

щяха да бъдат привлекателни за хората, в 

продължение на столетия, дори хилядолетия. Те се 

появиха от истинското разбиране на това, което 

живее и действа там навън, което също живее и 

действа в хората.” 
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Десета част 

Луцифер като носител на Светлината 

 

"Луцифер живее в нас толкова дълго, колкото и 

Йехова. Ние намираме в човека три принципа, които са 

неотделими от него и са необходими за неговото 

развитие: Йехова, Луцифер, Христос". 

Сс 94, Р.Щайнер 
 

Предстои ни да говорим за Луцифер и за 

луциферичните същества, които са навлезли в 

астралното тяло на човека, от времето на Старата Луна. 

Луцифер е висше духовно същество, той е „носещ 

светлина”. Луцифер е онова същество, към което 

древните посветени са се обръщали в лицето на 

изгравящата на утринния небосклон Венера 

/”Фосфорос”/. Нощната Венера и утринната Венера са 

виждани от древните като духовни същества, с различен 

характер, като еманация на различни сили. Луцифер-

Венера може да се опише в човека също на две нива: 

като помрачена или нощна светлина, и като възкръснала 

от нощта, утринна Зора. В митологията е представен 

двуликият образ на Венера: тя е богиня с твърде 

„земни”, груби привички; но също и богиня, която - със 

своите извисени качества, заема достойно място в 

пантеона на боговете. 

Луциферичните същества шестват през цялото 

планетарно развитие на Слънчевата система. Още от 

Стария Сатурн, те преминават през различни 

планетарни въплъщения, изостават в своето развитие, и 

като такива стават част от еволюционния ни път. От 
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друга страна, Ариман и неговите войнства от 

ариманични същества са впити в етерното човешко 

тяло. Проследяването на еволюционния път на 

луциферичните и ариманичните същества /често 

наричани обобщено Луцифер и Ариман/ е сложен 

въпрос. Тяхното разглеждане не е цел на настоящото 

изследване, а само детайл от него.  

Луциферичните и ариманичните същества 

действат вътре в нас - не само в споменатите тела, но и 

по отношение на Аза. Ако човек не успее, по осъзнат 

начин, да доведе въздействието им до вътрешен баланс, 

това води до болести. Има различни пътища за 

постигането му: чрез правилно разбиране и изживяване 

на Христос и Мистерията на Голгота, на идейно, 

душевно и волево ниво – в мислите, чувствата и делата; 

посредством медитативни упражнения, дадени от 

Р.Щайнер; чрез изкуството и евритмията като същински 

пътища за астрална и етерна трансформация...  

Тези противоборстващи си същества имат 

огромно значение за развитието на човешката природа. 

Благодарение на тях човешкото същество може 

правомерно да преработва кармичните си задачи от 

въплъщение във въплъщение, да издига съществото си 

по-високо в своята индивидуална еволюционна спирала, 

както и в общата човешка еволюция. Чрез съзнателна 

работа, той може да отвори духовните си сетива и да 

прогледне отново за Духа, въплътен в материята. 

Разбира се, през болката и страданието на собствения си 

житейски опит! 
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Известна е легендата за Луцифер, според която 

той, любимият ангел на Бог-Отец, паднал от Небесата, 

заедно с цяла дружина придружаващи го ангели. Те 

отказват да се съобразят с Божествените повели към 

хората, а със своите действия искат да направят човека 

и човечеството свободни от Бог-Отец! Бунт срещу Бога!  

Друга легенда разказва, че Луцифер отказал да се 

поклони на образа на Бога, в новосъздадения Адам. 

Твърди се, че казал: "Аз няма да се поклоня на нещо, 

което е създадено след мен. Аз съм създаден преди него. 

Той трябва да ми се поклони." Легендата разказва още, 

че когато напускал Божествения свят, от короната му 

към Земята се устремил един скъпоценен камък - 

изумруд, и сега тя е без този камък. Без красотата на 

своята корона, която вече е непълна, Луцифер не може 

да блесне в истинското си величие сред човечеството. 

Една празнота, която предстои да бъде запълнена, или 
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завинаги този скъпоценен камък да бъде загубен сред 

човечеството!  

Тази история е важна за разбиране образа на 

Луцифер, който отказва да се поклони на подобието на 

Бога, в лицето на Адам. Макар и любим Божи ангел, той 

се дистанцира и от самия Отец, воювайки за собствената 

си свобода. 

От окултна гл.т. Луцифер е заедно с Христос на 

Старото Слънце. Там те си поделят светлината - 

единият я заграбва за себе си, концентрира я в себе си, а 

другият - саможертвено я излъчва в целия Космос.  

От първите цитирани думи на Щайнер, в тази 

част, разбираме, че именно Луцифер, Яхве и Христос са 

три неотделими от човешкото развитие сили. Всяка една 

от двете сили, на Яхве или на Луцифер, в тяхната 

експанзия, ражда уродливост. 

Но кой всъщност е Луцифер? От цитата на 

Рудолф Щайнер се оказва, че става дума не за някаква 

различна група от Духовни същества, които действат 

заедно с Яхве и Христос, а за Светия Дух! Няма кой 

друг да стои така плътно до Яхве-Отец и Христос! Така 

предизвикателствата към човечеството и към човека 

като индивидуалност, от страна на Луцифер, се оказват 

еволюционно правомерни. 

Това прави Луцифер-Светия Дух постоянна 

връзка, мост, между човечеството от една страна, и Бог-

Отец и Неговия Син-Христос, от друга страна. В 

Троицата като Свети Дух, той има балансираща роля 

между другите двама и човечеството. Балансиращата 

роля се явява чрез предизвикателствата. 

Интересен е фактът, че за утринната Венера-

Фосфорос-Луцифер-Свети Дух, в книгата на Робърт 
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Пауъл "Херметична астрология" се казва, че именно 

благодарение на нея, като еманация от Духовни 

същества, които са в непрекъсната връзка с 

човечеството, става преминаване от една културна 

епоха в друга. Човечеството бива инспирирано за 

предстоящи епохални промени, именно чрез тези 

същества, дълъг период преди реално да стане смяна на 

астрологическата епоха. Това носи съвсем различна 

енергия за цялото човечество. Именно съществата на 

Венера-Свети Дух-Луцифер, са инспиратори на новите 

културни епохи в човешката история. Това е една 

велика мъдрост! 

 

Нека разгледаме другия еволюционен принос на 

Луцифер за човечеството: 

 

"...Следователно, човекът такъв, какъвто е 

„слязъл" на Земята, минавайки през епохите на 

Сатурн, Слънце и Луна /старите/, би останал за нас 

невидим /става дума за човешкия невидим фантом, 

бел.авт./ и би бил видим само за ясновидеца. А благода-

рение на какво той стана видим за нас? 

Работата е там, че той изобщо не би станал 

видим за нас, ако не беше настъпило това, което 

Библията символично описва, а Духовната наука дейст-

вително обяснява: влиянието на Луцифер. Какво се слу-

чи в резултат на това влияние?" 

Р.Щайнер 
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Става въпрос за изкушението на Адам и Ева от 

Луцифер /змията/, в Едемската градина. Желанието на 

Луцифер е човешкото същество да се просветли 

душевно, чрез познание, отхапвайки от забранения 

Божествен плод. Ева става пръв последовател на 

Луцифер, от своя страна тя изкушава Адам. Според 

Щайнер, в определен период от еволюционното 

развитие, както го описва Духовната наука, човешкото 

същество е било единно, без разделение на половете. 

Оплождането, както казва Щайнер, за някои същества 

се е извършвало по много нежен, ефирен и съноподобен 

начин, в лоното на надземния Духовен свят - самите 

тела са предполагали това. Успоредно и постепенно 

оплождането е добивало своите по-груби физически и 

земни очертания, с по-грубите човешки тела. 

Част от единното човешко същество изкушава 

другата своя част, чрез намесата на змията - Луцифер-
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Свети Дух-Венера. Изкушението, идващо от Луцифер, 

предадено като външно, обективно случващо се, 

всъщност е вътре в единното двуполово човешко 

същество. Това е много важен момент - вътре в нас е 

заложеното предизвикателство да достигнем до 

познанието на Бога за Добро и Зло. Светлината на 

познанието е вътре в нас, а змията – Луцифер-Свети 

Дух-Венера, е неотменна част от този процес. Ето какво 

се казва в една богомилска притча за този момент: 
 

„В Райската градина Господ засади чудно 

ябълково дърво. Той забрани на Адам и Ева да ядат от 

него. Змията изкуши Ева с думите, че Бог забранява 

плодовете, защото тогава човек ще стане равен с Бога. 

Ева реши да не изпълни заповедта на Бога и отхапа от 

ябълката. Тя даде от ябълката на Адам, но не му каза, 

че това е от забраненото дърво. Тя изкуши Адам.” 
 

Равенството с Бог означава човешкото същество 

да се върне в лоното на Боговете, като равен с равен. Не 

е ли всъщност изкушението на Ева от Луцифер, 

последвано от изкушението на Адам от Ева, правомерен 

и очакван стремеж, в който голяма част от човечеството 

се намира непрестанно!Не са ли това свободата да 

познаваме Доброто и Злото, свободния избор на душата, 

изпълнена с индивидуалния аз, стремежа да 

трансформираме своята душа, да просветлим тъмнината 

в нея, именно чрез „провокацията” на Луцифер!  
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Ето как Луцифер "просветлява" и човешкото 

тяло, като го прави съсъд на Божествената светлина, 

като просветлява до видимост тъмната материя на 

нашите тела. Ако това не беше извършено, човешкото 

същество щеше да има съвсем друг еволюционен път: 

 

"От онзи еволюционен стадий, в който човекът 

се намираше, поради обстоятелството, че неговото 

физическо тяло, етерно тяло и астрално тяло същест-

вуваха в невидимо състояние, той беше свален долу в 

по-гъстата материя, която включи допълнително в 

своя свръхсетивен организъм, според влиянията, които 

Луцифер упражняваше върху него. Следователно, ако в 

нашия астрално-Азов организъм не се намираха т.нар. 

луциферически сили, гъстата материя нямаше да е та-

ка видима, каквато е тя днес. Ето защо може да 

твърдим: ние трябва да си представим човека като не-
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видимо същество; и едва чрез влиянието на Луцифер в 

човека нахлуха такива сили, които го превърнаха в 

непрозрачно, видимо същество. Чрез влиянието на 

Луцифер, външните минерални вещества и сили нахлу-

ват в областта на фантома. Когато в прозрачна чаша 

налеем цветна течност, за нашите очи тя става също 

цветна, докато преди това е била прозрачна. Така 

може да си представим, че луциферическото влияние е 

вляло в човешкия фантом такива сили, благодарение на 

които човекът приема в себе си съответните вещест-

ва и сили, които превръщат неговата първоначално не-

видима форма във видима. 

Следователно, какво прави човека видим? 

Именно луциферическите сили в него го правят видим 

за физическите сетива, иначе неговото физическо тяло 

би останало завинаги невидимо. Ето защо алхимиците 

винаги са подчертавали, че всъщност човешкото тяло 

се състои от същата субстанция, която изгражда на-

пълно прозрачния, кристален, „философски камък". 

Както казах, човешкото физическо тяло е абсолютно 

прозрачно и само луциферическите сили в човека са 

тези, които са го направили непрозрачен, превръщайки 

го във физически осезаемо, плътно и непрозрачно 

същество. Сега Вие разбирате: човекът е станал 

същество, което приема в себе си външните субстан-

ции и сили на Земята, които после той отхвърля при 

смъртта, само благодарение на това, че е бил съблаз-

нен от Луцифер, който е влял определени сили в негово-

то астрално тяло. 

Трябваше да последва изключително важно 

събитие: именно под влияние на Луцифер, в условията 

на Земята стана така, че Азът се присъедини към фор-
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мацията от физическо тяло, етерно тяло и астрално 

тяло; едва сега човекът стана това, което той предс-

тавлява на Земята; едва сега той стана носител на 

земната форма; в противен случай това никога не би 

могло да се случи." 

Р.Щайнер 
 

И тук, при присъединяването на Аза към 

оформилото се вече тричленно тяло на човешкото 

същество, се срещаме с много интересна връзка между 

Яхве-Отец и Луцифер. Както стана ясно, Щайнер също 

казва, че благодарение на Яхве /и по-точно на 

Духовните същества, които го представят/, човешкият 

Аз е инкарниран в хода на еволюционното развитие. Но 

именно в светлината на Луцифер се ражда пърхащият 

свят на Божествения пеперуден Аз, който навлиза в 

човека. Името на Яхве е било свързано с образа на 

кръжащо в светлина ято пеперуди. Това е духовна 

имагинация за пронизания от светлината на Отца 

човешки аз, сляла се със Светлината на Луцифер, или на 

утринната Светлина! 

Невероятно величествена е светлинната картина, 

която Щайнер рисува: 
 

"Тази беше някога формата на човека - форма, 

която беше физическо тяло от светлина, то още 

участваше в силите на светлината. Ето защо, поради 

фиността на тялото, в него можеха да се потопят не 

само собственото етерно тяло, собственото астрално 

тяло и собственият Аз, а също и висшите духовни 

Същества, които бяха свързани със Земята. Тогава 

човекът се коренеше, така да се каже, нагоре в 

божествено-духовните Същества, и тези Същества го 
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проникваха. Действително, не е лесно да бъде описано 

величието на Земята в онова време и да се създаде 

представа за него. Трябва да си представим Земята 

като проникнато от светлина кълбо, обгърнато 

лъчезарно от протъкани от светлина облаци, което 

кълбо излъчва чудни светлинни явления, с чудесна игра 

на цветове. Ако някой би могъл да пъхне чувстващата 

си ръка в тази Земя, той би почувствал топлина. 

Разгорените и просветлени маси се вълнуваха нагоре и 

надолу, а в тях всички днешни човешки същества, 

обтъкани и обгърнати с вълните на всички духовни 

същества, изпращаха навън лъчезарна светлина във 

величествено разнообразие! Отвън космосът-Земя, в 

неговото велико разнообразие; вътре - обгърнатият в 

светлина човек, във връзка с божествено-духовните 

същества, като произлизащ от тях, и изпращащ 

лъчезарно потоци от светлина към външната сфера.  

Човекът висеше на това цяло, беше свързан с 

него, сякаш беше свързан с Божественото, като с пъп. 

Той висеше на лоното от светлина, на мировото лоно 

на нашата Земя. Това беше всемирно лоно, в което 

светлинно живееше растението-човек, като се 

чувстваше в едно цяло с мантията от светлина на 

Земята. Така човекът висеше в тази фина растителна 

парообразна форма, като свързан чрез пъп с майката-

Земя, закрилян и отглеждан от цялата майка-Земя. 

Както в по-груб смисъл, детето е закриляно и 

отглеждано в майчиното тяло като детски зародиш, 

така в онова време беше закрилян и отглеждан 

човешкият зародиш. Така живееше човекът в онези 

прадалечни времена на Земята." 
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"Поради това, че към Земята проникваха силите 

на светлината, в нея проникваха също Боговете: така 

долу имаме лишената от богове, изоставената от 

Бога, водна мантия, проникната само от силата на 

звука, а наоколо - парите, в които се простират силите 

на Слънцето. По този начин човекът в парообразното 

тяло, което се издигаше над повърхността на водата, 

все още беше съгражданин на това, което проникваше 

до него от духовния свят - като лъчи на светлината и 

любовта. Но защо звучащият свят проникваше 

тъмната водна ядка?  

Поради това, че един висш слънчев Дух беше 

останал на Земята, беше свързал своето съществуване 

със Земята. Това е същият онзи Дух, който познаваме 

като Яхве или Йехова. Само Яхве беше останал на 

Земята; той се пожертва; той беше този, чието 

вътрешно същество прозвучаваше в течната Земя, 

като формиращ тон." 

Р.Щайнер 
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Единадесета част 

Светлината и любовта - външният и вътрешен свят 

на боговете 
 

Понятието „светлина” най-често се възприема в 

чисто материалистичен аспект. Постулира се като 

явление от областта на физиката, благодарение на което, 

сетивният свят става видим и възприемаем. Но това е 

твърде стеснено разбиране за истинското значение на 

светлината. 

Основен мотив на нашето изследване е 

пеперуденото създание, като протъкано от светлина, 

като светлинно-въздушно същество, чието начало се 

заражда в първата еволюционна "стъпка" от нашата 

Слънчева система, а именно - на Стария Сатурн. 

Проследявайки пътя на развитие на това светлинно 

същество през Старото Слънце, Старата Луна и 

днешната Земя, можем да твърдим уверено: това 

създание е носител на космическата светлина, на 

космическата памет. Каквото то пърха днес пред нас, 

носи в себе си древната светлина на Космоса. 

Въплътено по адаптивен начин в земното развитие, 

събужда нашия въпрос: Какво ще се случи с това 

светлинно същество, как то ще продължи своето 

развитие на бъдещите Юпитер, Венера и Вулкан? 

То ще продължи да съпровожда човешкото 

същество. Колкото повече човешката съзнателна душа 

бива проникната от Духовни импулси и осъзнато издига 

себе си, което ще доведе до ново състояние на Аза, до 

пречистване на астралното и етерното тяло, до 

одухотворяване на физическото тяло, толкова повече 

човешкото същество ще става все по-безплътно 
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физически. Втвърдената материя постепенно ще даде 

път на общо одухотворяне на телата ни.  

Пеперудата е част от нас, тя е част от нашата 

собствена светлина, тя и ние сме били проникнати от 

космическата светлина, създадени от светлина, самите 

ние сме били светлина... Това ни предстои отново - да 

бъдем заедно светлина!  

 

 
 

Светлината е висше Духовно проявление под 

формата на Любов. Тя е пречистваща и лечебна сила за 

човечеството! Но как да я допуснем в себе си? Как да й 

открехнем вратата на своята душата, за да навлезе в нас 

като Светлина на Духа, като пърхаща в светлина 

пеперуда?  
 

"Всяка материя на Земята е светлина... 

Каквато и материя да пипнете, вие се докосвате до 

сгъстена и кондензирана светлина. По своята същност 
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материята е светлина. И когато отправяме поглед към 

материалното човешко тяло, доколкото то е 

материално - то цялото е протъкано не от друго, а от 

светлина." 

Сс 120, Р.Щайнер 

 

"...Трябва основно да отвикнем да вярваме, че от 

Слънцето се излъчват само онези трептения, за които 

ни говори нашата физика и общото съзнание на 

човечеството... Трябва да бъдем наясно с това, че 

душата прониква през мировото пространство върху 

трептенията на светлината..."  

Сс103, Р.Щайнер 
 

Р.Щайнер казва, че Слънчевата светлина е 

външна проява на Логоса, така както нашето тяло е 

външна проява на душата ни. Висшите същества 

излъчват своята Мъдрост и Любов към Земята, заедно 

със Слънчевата светлина. Щайнер казва още, че когато 

тя минава през земното пространство, под формата на 

Любов и Мъдрост от Духовните същества, не отива в 

безкрайността, а достига до човешкото същество, и 

после се връща обратно към Духовните същества и 

Слънцето. Пред човечеството стои огромна отговорност 

- какво ще върне нагоре към Божествените Духовни 

йерархии - Светлина или Тъмнина!? 
 

"В основата на всички душевни явления тук, на 

Земята, се намират всевъзможни степени и 

разновидности на една и съща сила, и ние трябва да я 

означим, стига действително да разбираме 

решителния характер на това, което назоваваме с 

думата „любов”. Всеки душевен трепет, независимо 
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от неговото съдържание и форма, е разновидност на 

любовта. И ако съпоставим външната и вътрешната 

природа на човешкото същество, ще видим, че 

неговото външно материално тяло е изтъкано от 

светлина, а вътрешният му душевен живот е изтъкан 

от любов. Любовта и светлината са двата елемента, 

двете сили, които пронизват цялата Земя, цялото 

планетарно съществуване на Земята. Любовта - като 

вътрешна душевна сила на Земята, светлината - като 

външна материална сила на Земята." 

Сс 120, Р.Щайнер 

 

„Божественото, което е свързано с човека, не е 

нищо друго освен истинска любов. Тази любов е нещо, 

което може да бъде изживяно вътрешно от душите. 

Тя никога нямаше да достигне до външно изразяване, 

ако първо не бе формирала тяло от етерния елемент 

на светлината. И ако разглеждаме света 

действително по окултен начина, ще трябва да си 

кажем: в основата на света лежи същността на 

любовта, външно проявена като светлина.  

...Вселената - в степента, в която се отнася до 

човека, в същността си е любов, външно изразена като 

светлина. Това е същинска любов, защото всички 

същества от Висшите Йерархии са преизпълнени с нея, 

изживявайки я вътрешно. Всичко това, описвайки и 

определяйки го абстрактно, се проявява като 

светлина. Проявлението на тези същества е любовта, 

а проявлението на любовта е светлината.” 
 

"Земята беше тогава едно небесно тяло, 

населено от цяла йерархия по-нисши и най-висши, най-

възвишени Същества. И това, което се излъчваше като 
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светлина в мировото пространство, с което беше 

проникнато тялото на Земята, то не беше само 

светлина, а също и това, което по-късно беше мисия на 

Земята: това беше силата на Любовта. Светлината 

съдържаше в себе си това, като своя най-важна 

съставна част. Следователно, трябва да си 

представим, че в мировото пространство се излъчваше 

не само светлина, не само физическа светлина, а тази 

светлина беше одушевена, одухотворена, със силата на 

Любовта." 
 

"Във всеки слънчев лъч се разлива надолу, върху 

всички земни същества, силата на по-висшите 

Същества, които обитават Слънцето. И със 

светлината на слънчевия лъч долу, на Земята, се 

разлива самата сила на Любовта, същата сила, която 

тук на Земята се разлива от човек на човек, от сърце 

на сърце. Никога Слънцето не може да изпраща на 

Земята само физическа светлина. Това, което е най-

топлото чувство на любов, съществува невидимо в 

слънчевата светлина. С нея на Земята се разливат 

силите на Престоли, на Херувими, на Серафими, и на 

цяла йерархия по-висши Същества, които обитават 

Слънцето, и които нямат нужда да имат някакво 

друго тяло, освен тяло от светлина. Но понеже всичко 

това, което днес съществува на Слънцето, беше 

свързано в миналото все още със Земята, то всички по-

висши Същества бяха свързани също със самата Земя. 

И днес те са свързани с развитието на Земята." 
 

"Когато тук, на земята, говорим за етера, в 

който живеем... то ние описваме различните му 

свойства. Но това е само едната страна на етера. 
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Другата му страна се заключава в това, че той се 

явява морално действаща субстанция, че той 

навсякъде е пронизан от морални импулси. Както е 

пронизан от светлината, така е пронизан от 

моралните импулси; но тях ги няма в земния етер." 

Сс 219, Р.Щайнер 

 

По какъв начин се заражда светлината в 

планетарната ни еволюция? Чисто сетивен факт е, че 

ние сме заобиколени от нея. Слънчевата светлина 

пробива въздушната тъмнина, разтваряйки я като завеса, 

която физически се отдръпва пред погледа ни, за да 

можем да бъдем свидетели и участници в сетивния свят. 

Тя пронизва и просветлява въздуха, ние вдишваме 

просветлен въздух, чрез светлината вдишваме любовта 

на множеството духовни същества от Всемирния етер! 

Но светлината, както видяхме, е и чисто душевно 

изживяване. Там, в душата ни, тя е непознаваема за 

обикновените сетива. На границата между материалния 

и душевния живот, светлината придобива за човешките 

същества своята истинска вътрешна стойност. 

Светлината, като външнен носител на топлина и живот 

за целия растителен, животински и човешки свят, е 

носител на душевно ниво на същата оживотворяваща 

сила за вътрешното човешко развитие, подчинено на 

Космическите мирови закони. 
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Светлината произхожда от огъня на Стария 

Сатурн. Щайнер описва Стария Сатурн като огромно 

огнено кълбо, което обхваща целият космически етер, 

до днешния Сатурн. В себе си той съдържа зародишите 

на всички бъдещи планетарни състояния, както и на 

планетите, отделили се по време на космическата 

еволюция, и които познаваме днес като Меркурий, 

Венера, Марс, Юпитер, днешния Сатурн. Там, на 

Стария Сатурн, чрез огъня се заражда семето на 

Светлината. Всяка следваща трансформация на Стария 

Сатурн – Старото Слънце, Старата Луна, Земята и т.н., е 

проникната от този първичен огън. Той "просветва" на 

Старото Слънце, раждайки светлината и тъмнината на 

въздушното. На Старата Луна пронизва отгоре-надолу 

сгъстяващата се материя на човешкото тяло, неговата 

водно-растителна същност. Достига до земното ни 

развитие. Тук, зад огъня и светлината, посветеният 

може да види действието на безброй духовни 

елементарни същества, като продължение на работата 

на Висшите Духовни йерархии от Космоса. 
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Дуалността между светлината и тъмнината 

прераства символично в дуалност между Духа и 

Материята. Тази дуалност води своето начало от 

субстанцията на първичния огън. Огънят е проява на 

първичната Духовна субстанция на Сътворението. 

Както първичната Духовна субстанция, представена от 

Троицата на Бог-Отец, Сина-Слово и Светия Дух, 

протъкава цялата Всемирна еволюция, така огънят 

прониква и метаморфозира в другите три духовни 

субстанции на елементите - въздух, вода и земя. Щайнер 

не отъждествява самите Духовни същества, които 

действат на Стария Сатурн, с огнената субстанция - тя 

се явява тяхно отражение, а не тъждествена същност. 

Огнената субстанция, която в онзи момент е лишена 

вътре в себе си от всякаква светлина, но е излъчваща 

топлина, е зародишът на човешката кръв. От 

езотериката знаем, че на телесно ниво тя представя 

човешкия Аз. На Старото Слънце, благодарение на 

досега с кислород, огънят "просветва" и се превръща в 

пламък, в светлина, но и в дим /тъмнина/. Щайнер казва 

още, че всичко онова, което е било съдържание на 

предишните планетарни инкарнации на Земята, днес 

може да го видим около себе си - като топлина, като 

светлина, като вода... Днес всичко е около нас. И всичко 

около нас е практически протъкано от светлина. 

Материята е сгъстена светлина - това е огънят на 

първичната духовна субстанция.  
 

"Следователно, огънят е извънредно фин 

елемент, който може да прониква в другите три 

елемента. Огънят прониква във въздуха и го прави 

топъл; същото се отнася и за водата, и за земята. 

Докато другите три елемента, така да се каже, 
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стоят отделно пред нашия поглед, елементът на огъня 

ги пронизва открай-докрай. 

Ето защо древната наука, още при индийците, 

казваше: във външния свят ти възприемаш единствено 

земята, водата и въздуха; топлината е първият 

елемент, който може да бъде възприет и по вътрешен 

начин. Следователно, топлината или огънят имат две 

страни: една външна страна, която се проявява, 

когато възприемаме топлината външно, и една 

вътрешна страна, когато ние възприемаме себе си чрез 

определено вътрешно топлинно състояние." 

 

"Ето защо Древната наука, а заедно с нея и 

новата Духовна наука, казва: топлината, или огънят, е 

онзи елемент, който позволява на "материалното" да 

стане "душевно". 

 

"Огънят стои на границата между външните 

възприятия, отнасящи се до материалния свят, и 

етерно-духовните възприятия, които са от 

свръхсетивно естество."  

  

"От една страна се ражда светлината и така 

тя прокарва път в свръхсетивния свят. Но за сметка 

на това, че прокарва път в свръхсетивния свят, тя 

трябва да поднесе нещо и на материалния свят, света 

на непрозрачното, на видимото. Нищо не може да 

възникне на този свят едностранно. Всичко, което 

възниква, има две страни: когато топлината ражда 

светлина, от другата страна възниква мракът, 

мрачната материя /димът, който също се ражда от 

огъня, бел.авт./ "  Р.Щайнер 
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Знаем, че преди древният континент Атлантида 

да потъне, е започнало преселение на част от жителите 

му, водени от посветени. Те са дали начало на 

древноиндийската, древноперсийската, 

древноегипетско-халдейската култура, до гръко-

римската, и нашата пета следатлантска културна епоха. 

Цялата Космическа мъдрост, притежавана от 

посветените атлантци, е запазена и е преминала в 

древните мистерийни центрове, под формата на митове, 

легенди, до техния израз в древното изкуство, до 

проявата им в творчеството на последните посветени 

творци от времето на Ренесанса. 

Може да проследим цялото културно развитие на 

човечеството, в следатлантската епоха, като два 

светлинни потока. Единият поток приема просветления 

от физическата светлина сетивен свят и търси в тази 

външна светлина своите богове. Другият светлинен 

поток търси светлината вътре в себе си и превръща 

собствената си в душа в арена на развитие. 
 

"...от древна Атлантида, на изток, трябваше да 

се насочат две главни течения, които известно време 

да се развиват разделени едно от друго, и после, след 

определено време, да се срещнат, и се оплодят взаимно, 

за да се създаде онова, което е правилно. И ние може 

да проследим тези две течения на развитие на чове-

чеството, когато по правилен начин погледнем на 

даденото, благодарение на духовното виждане. Така 

имаме едното течение, което се ражда от това, че оп-

ределени народи от древна Атлантида преминават и се 

настаняват повече към северните области, стигайки 

до областите, които днес обхващат Англия, северна 

Франция, после до днешна Скандинавия, Русия, чак до 
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Азия, и Индия. В тази посока се движи поток от наро-

ди, от най-различно естество, което течение носи оп-

ределен духовен живот.  

Другото течение минава по друг път - то 

минава повече на юг. То върви така, че днес може да 

търсим неговия път от Атлантическия океан през 

Южна Испания, през Африка, чак до Египет, после до 

Арабия. Две течения, две големи преселения на народи-

те се разливат, така да се каже, от древна Атлантида 

на изток. Всяко едно от тези две течения върви отна-

чало по свой собствен път, докато в по-късен момент и 

двете внезапно се оплождат." 

Р.Щайнер 

 

Разглежданите две течения съхраняват древната 

мъдрост по специфичен начин.  

Нека се спрем отново на важния момент с 

изостаналите на Старата Луна луциферични същества, 

които нахлуват в астралното тяло на човека. Върху 

проблемите на човешкото астрално тяло са "работили" и 

древните посветени. 
 

"Когато човекът дойде на Земята, той не беше 

още надарен с Аз. Преди Азът да бъде внесен в астрал-

ното тяло, то беше завладяно от други сили. След то-

ва светлотечното астрално тяло бе проникнато от 

Аза. Но преди в човека да проникне Азът, божествено-

духовните Същества внесоха в него астралните сили. 

Астралното тяло съществуваше, но беше вътрешно 

разгорено от божествено-духовни Същества. Чисто и 

светло беше астралното тяло и обливаше това, което 

съществуваше, като заложба на физическото и етер-

ното тяло. То обливаше и проникваше тези две по-нис-
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ши тела. Но с внедряването на Аза, дойде също егоиз-

мът и то бе затъмнено, изгубен бе златният поток на 

астралното тяло. Той се изгубваше все повече, докато 

човекът слизаше до най-дълбоката точка на 

физическото поле, в гръко-латинската епоха.  

Тогава хората трябваше да мислят за това - 

как да добият отново чистото течение, чистия поток 

на астралното тяло. В Елевзинските мистерии се роди 

онова, което се наричаше: търсене на първоначалната 

чистота на астралното тяло..." 

Р.Щайнер 
 

Онова Астрално тяло, което лъчезари от златния 

поток, вливан от Висши духовни същества, бива 

затъмнено от други, изостанали, и това са именно 

луциферичните същества. Това "затъмнение" е 

абсолютно правомерно от Духовна гл.т., т.е. предвидено 

от Боговете, за да получи човек своята вътрешна 

душевна арена, като път за собственото си развитие. 

Човекът се оказва от една страна заобиколен от 

сетивния свят, а от друга страна - вътре в себе си, той 

открива също един свят. Човешката конституция, от 

Атлантида насам, пренася своята връзка с Боговете по 

определен начин. Човекът все още продължава да бъде 

свързан силно с Духовния свят. 

Древноиндийската епоха пази спомена за пълно 

сливане на външния сетивен свят и вътрешния душевен 

живот. Боговете отвън са част от вътрешните богове, и 

обратно. Азът на древния индиец е протъкан от 

Висшите същества, които са изнесени извън 

физическото тяло, но душевният му живот тъче заедно с 

тях. Светлината и просветлеността е едно естествено 

състояние. Древният индиец живее едновременно във 
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външната божествена светлина на света, и във 

вътрешния просветлен свят на своето същество. 

Как се развиха двете течения по-нататък - при 

древноперсийските народи на север, и при 

древноегипетските народи на юг? 

 

"...течението, което се движеше на север, 

включваше в себе си такива хора, които бяха повече 

склонни да употребяват техните външни сетива и 

външно наблюдение, които бяха повече склонни да на-

сочват своя поглед към килима, или булото, на окръжа-

ващия свят. Тези хора, които тръгнаха на север, имаха 

такива посветени, които им показваха пътя към онези 

духовни светове, наричани светове на горните богове, 

на онези богове, които намираме, когато проникваме 

през булото на външния сетивен свят. От такова ес-

тество бяха съществата, които са били обожавани 

като богове на северните германци. Один, Тор и други, 

са имена на такива богове, на такива божествено-ду-

ховни същества, които намираме, когато проникнем 

зад булото на сетивния свят.  

Различна душевна организация имаха хората на 

другото течение. Тези народи, които потеглиха към 

южните области, от древна Атлантида към Азия, има-

ха повече заложби да се потопят, да се вглъбяват в 

своя душевен живот, в своята вътрешност. Бихме мог-

ли да кажем, но приемете тези думи без осъдителен 

привкус - северните народи имаха таланта да се 

вглеждат повече вън, в света, а южните народи имаха 

таланта да се вглъбяват повече в своя собствен душе-

вен живот и да търсят духовния свят през булото на 

своя собствен душевен живот. Ето защо не трябва да 
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Ви учудва, че потомците на южните народи имаха 

богове, които принадлежаха, така да се каже, към 

подземните богове, които владеят повече душевния 

живот. Достатъчно е само да си представите египет-

ския бог Озирис." 

 

"Можем да охарактеризираме разликата между 

двете течения на народите като кажем: едното 

течение на народите работи, за да ни представи 

човека, който в своето външно тяло ни показва образ и 

подобие на духа; за другото течение на народите беше 

важно да развият невидимо показващата се душа, т.е. 

онова, което може да бъде почувствано само, когато 

насочим погледа си навътре.  

Така северното течение на народите създаде об-

раза и подобието на божеството, както този образ и 

подобие се явяват външно; а южното течение на 

народите създаде душевния образ и подобие на 

божеството, душевния образ и подобие на 

божеството, което работи и тъче невидимо във 

вътрешността.  

Отначало разделени, както оплождащите се 

мъжки и женски органи на растението, тези две тече-

ния на народите се развиваха известно време отделно 

едно от друго; едното течение на народите се разви до 

най-висока степен вътрешно, другото - до най-висока 

степен в изразяването на духа външно. И после, когато 

настъпи подходящият момент, тези две течения тряб-

ваше да се оплодят взаимно." 

Р.Щайнер 
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И така, южното течение става носител на 

вътрешния свят на светлината, на света на Луцифер, 

чрез който човек е нужно да тръгне към вътрешното си 

усъвършенстване, а северното течение създава 

съвършенството на одухотвореното физическото тяло.  

В древногръцко-римската епоха се случва така, 

че двете течения съществуват в традициите и нравите 

едновременно. Южното течение е представено чрез бог 

Дионисий и Дионисиевите мистерии, а Северното 

течение - чрез бог Аполон и Аполоновите слънчеви 

мистерии: 
 

"Така в северното течение на народите не само 

се виждаше това, което стоеше зад булото на външ-

ния сетивен свят, но бе подготвена и възможността 

за вливане на това духовно преживяване в земния свят. 

По този начин бе подготвено това, което по-рано бе 

виждано само зад Слънцето, да може да живее на 

Земята, сред земното човечество, в течение на три го-

дини /тук се има предвид Христос, бел.авт./.  

Луцифер бе въвлечен, така да се каже, в южно-

то течение на народите; така Христос бе въвлечен в 

северното течение на народите; и двамата - според ха-

рактера на тези две течения. 

 И ние живеем в епохата, в която тези две тече-

ния на народите трябва да се съединят заедно, както 

мъжките и женските оплождащи органи трябва вза-

имно да се проникнат..." 

Р.Щайнер 

 

Най-важният, ключов момент за човечеството, 

който определя цялото му бъдеще е, че когато външната 

Христова светлина навлезе в човешката душа, огряна до 
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този момент от вътрешната луциферична светлина, ще 

се извърши „сватбата” на Духа и човешката душа. 

Луциферичната светлина ще бъде затъмнена от първата, 

но именно чрез луциферичната, вътрешно, в душата на 

човека, ще бъде по мистичен начин познат Христос. 

Историческият външен Христос се превръща във 

вътрешен мистичен Христос. В този момент 

луциферичните същества биват спасени и издигнати 

нагоре, към "горните" Богове. 

Единствено Христовата светлина има силата да 

просветли изцяло човешката душа във времената, в 

които живеем, и които предстоят. Християнизацията на 

човешката душа е връщане към царството на Луцифер, 

но на онзи Луцифер, който познаваме от древните 

легенди. Знанието за Луцифер, по време на Христовото 

слизане на земята, се отдръпва, то остава само в 

мистерийните центрове. Светлината на Луцифер 

подготвя човешката душа за срещата с Христовата 

светлина. Христос може да бъде разбран чрез Луцифер, 

чрез луциферичната светлина, а самото мистично 

съприкосновение на човешката душа с Христос ще роди 

отново обгърнатия в чиста светлина Луцифер. Да, 

именно в този момент, загубеният скъпоценен камък ще 

проблесне и отново ще бъде открит сред човечеството, 

за да заеме мястото си в короната му, но с Христово 

съдържание. 

 

"...ние живеем в епохата, когато Христос, 

който влезе отвън като обективно същество, в 

облагородените тела на Исус от Назарет, трябва да 

бъде разбран чрез това, че душата все повече и повече 

се вглъбява в себе си, и се съединява със света на 
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духовното. Това може да бъде намерено във 

вътрешността и произхожда от царството на 

Луцифер. Така постепенно ще стане оплождането на 

тези две течения на народите. То вече е започнало. То е 

започнало в онзи момент, който ни е посочен като ни 

се казва, че жертвената кръв на Христа, която изтече 

от кръста, бе събрана в светата чаша на Граала; че 

тази света чаша на Граала бе пренесена от изток на 

запад. Тя бе пренесена от изток, където човечеството 

се беше подготвило да разбере делото на Христа, като 

е култивирало по напълно определен начин светлината 

на Луцифер. И така, съединяването на тези две 

течения, които са дадени в самото човечество, ще нап-

редва все повече и повече." 
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"Една чудесна и величествена легенда ни 

разказва, че когато Луцифер паднал от Небето на 

Земята, от неговата корона изпаднал един скъпоценен 

камък. От този скъпоценен камък, казва легендата, би-

ла изработена онази чаша, от която Христос пил със 

своите ученици на Тайната вечеря; онази чаша, в която 

е била събрана христовата кръв, която изтече от 

кръста; онази чаша, която била донесена от ангели в 

западния свят, и е била приета в западния свят от 

тези, които искали да стигнат до истинско разбиране 

на Христовия Принцип. От скъпоценния камък, паднал 

от короната на Луцифер, стана Граалът, свещеният 

Граал.  
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Келтско изображение на Светия Граал 

 

Що е свещеният Граал? Всички Вие знаете, че 

човекът, какъвто той е днес, се състои от четири 

члена: физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и 

Аз, и че в течение на човешкото развитие този Аз 

трябва да достигне все по-голямо съвършенство, 

трябва да се издигне все по-високо и по-високо. От 

Луцифер, царуващият на Изток, от неговата корона 

падна скъпоценен камък. Този скъпоценен камък, в 



144 
 

известно отношение, не е нищо друго, освен силата на 

човешкия Аз. Този човешки Аз трябва първо да бъде 

подготвен в тъмнина, за да заблести отново, по досто-

ен начин, звездата на Луцифер, сред Христовата 

Светлина. Този човешки Аз трябва да се възпита и пов-

дигне до Христовия принцип, да дозрее, да дорасне до 

скъпоценния камък, който сега не принадлежи вече на 

Луцифер, който е паднал от неговата корона. А това 

значи, че той трябва да дозрее чрез мъдростта, за да 

добие отново способността да понася светлината, 

която се влива в нас отвън, която свети за нас тогава, 

когато можем да направим необходимото за това. 

Така духовно-научната работа е работа над 

Аза, за да се направи от него съсъд, отново способен да 

приема Светлината, която е тук, където за външните 

очи, за външния човешки ум, днес е тъмнина. 

Една стара легенда разказва, че нощта е била 

първоначалната владетелка, господарката. Но тази 

нощ е отново тук; тя е във всичко, което днес е 

изпълнено с тъмнина. Когато ние самите се изпълним с 

онази Светлина, която може да изгрее за нас, когато 

разберем звездата, която Носителят на светлината, 

другият Дух /освен Христос, бел.авт./, Луцифер, е 

изгубил, тогава нощта се превръща за нас в ден. Очите 

престават да виждат, когато външната светлина не 

осветява предметите; умът отказва да работи, 

когато трябва да проникнем зад външната природа на 

нещата. Звездата, която изгрява за нас, а и когато 

правилно направеното изследване говори - тя осветлява 

това, което е само привидна нощ, и го превръща в ден." 
 

"Каквото и да искат да направят хората на на-

шето съвремие в бъдеще, за благото на човечеството, 
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ще се изпълни това, че великото Христово Същество, 

ръководещо развитието на света и на човечеството, 

ще бъде разбрано чрез светлината, която душата при-

ема отвътре, от царството на Луцифер... Христос ще 

даде субстанцията, Луцифер ще даде формата; и от 

това, което ще се получи от двамата, ще дойдат 

подтиците, които ще се влеят в развитието на 

човечеството, и ще произведат всичко онова, което 

бъдещето ще донесе за спасението и благото на 

човечеството." 

Р.Щайнер 

 

Както виждаме от последните две изложения, ако 

се върнем на думите на Р.Щайнер - Христос, Луцифер и 

Яхве са влели своята съдба в космическо-земната съдба 

на човечеството. А в нея неминуемо са присъствали, 

присъстват и ще присъстват Светлината и Любовта, във 

всичките им проявления.  

В този космически светлинен поток, и 

едновременно поток на любовта, е влята съдбата на 

човешкото същество, заедно със съдбата на пеперудата. 
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Дванадесета глава 

Големият купол на Гьотеанума в Дорнах - 

библейското Сътворение в образа на пеперуда 

Гьотеанумът е съвременен мистериен център, 

изграден по проект на Рудолф Щайнер в Дорнах, 

Швейцария. Името „Гьотеанум" идва не само от 

преклонението на Щайнер към Гьоте, чието творчество 

е обект на първите му научни разработки, но и поради 

обстоятелството, че Щайнеровият светоглед е 

органически свързан с Гьотевия път на познание. 

В своите лекции Щайнер казва, че Гьотевият 

светоглед е наразривно свързан с Антропософията, 

именно с основния си принцип за метаморфозата, в 

който е вплетен, и с който е неразривно свързан друг 

космически принцип - за вечното движение и 

преминаване от форма във форма. Според Р.Щайнер 

осъзнаването и приемането на този светоглед е най-

правилният път, който има значение за бъдещото 

развитие на човечеството. 

На 20-ти септември 1913г., след като зъболекарят 

Емил Гросхайнц дарява на Антропософското Общество 

голям парцел земя край Дорнах, Щайнер поставя 

основния камък на строежа – важен момент не само за 

последователите на Антропософията, но и за Пътя на 

цялото човечествто. 

В основната си част първият Гьотеанум е 

изграден от дърво. Но през нощта на 31-ви декември 

1922г. той изгаря до основи. През март 1924г., в 

продължение на три дни, Р.Щайнер подготвя 

пластилинов модел на Втория Гьотеанум. 
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Първият Гьотеанум 

 

Щайнер напуска земния си път на 30-ти март 

1925г. Строежът и художествената работа по 

Гьотеанума продължават по негови скици. 

Тържественото откриване става през 1928г. 

Сградата е построена изцяло от бетон, който за времето 

си е почти непознат строителен материал. Органично-

пластичните форми не са израз на архитектурно 

въображение, а са непосредствено извлечени от 

свръхсетивния свят, също както и самото 

антропософско познание. Гьотеанумът е център на 

Единното Антропософско Общество и Свободния 

Университет за Духовна наука. 

След изгарянето на първия Гьотеанум, тъй като 

не са известни снимки от фреските на двата купола, за 

възстановяване на мотивите и художественото им 

оформление във втория са използвани нарисуваните с 
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молив проекти на Р.Щайнер. Така бива възстановен и 

Големият купол. /тук може да видите проектите за 

мотивите на Големия купол на първия Гьотеанум: 
http://predela.net/modules.php?name=Coppermine&file=thumbnails&album=34

&page=1/ 
 

 

Рудолф Щайнер с макета на Гьотеанума 

Въпросът за художественото оформление на 

Гьотеанума, мотивите, тяхното езотерично значение, са 

разгледани изключително задълбочено в сайта 

„Приятели на Антропософията – езотерични 

изследвания” /www.anthrobg.net/, в раздела „Храм”, в 

темите „Гьотеанумът – Дом на Словото” и 

„Гьотеанумът – Храмът Аз”. Изказвам благодарността 

си към Елена Благова и Сергей! 

http://predela.net/modules.php?name=Coppermine&file=thumbnails&album=34&page=1
http://predela.net/modules.php?name=Coppermine&file=thumbnails&album=34&page=1


149 
 

 

Вторият Гьотеанум 

В настоящото изследване предлагам само щрих 

от тяхната тема – образът на пеперудата на Големия 

купол, с което да насоча търсещите читатели в 

необходимата посока. 

Основните мотиви на Големия купол са 

разположени надлъжно по оста му. В изображението са 

вплетени шестте дни на Сътворението, както и 

последващото ги развитие на човешкото същество. 

Тези мотиви представят огромни времеви 

периоди от космическо-земното развитие на 

човечеството.  
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                                        Големият купол 

 

„Вие ще видите, когато разглеждате 

сградата, че нейният план са два пресичащи се 

един друг кръга, един по-малък и един по-голям 

кръг /става дума за Големия и Малкия купол, 

бел.авт./... Ако почувствате този план, тогава 

ще имате в тези два пресичащи се кръга нещо, 

което посочва развитието на човечеството – 

обаче това трябва да бъде схванато с 

чувствата.”/Сс 109, Р.Щайнер/ 
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В западната половина на Големия купол виждаме 

първите три дни на Сътворението. 
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На горното изображение, в Първия ден на 

Сътворението, Елохимите действат в Земята, под 

формата на светлинни същества. 

Във втория ден на Сътворението се пораждат 

сетивата – очи и уши. 
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На горното изображение е третият ден от 

Сътворението – изобразени са Раят, Яхве и 

Луциферическото изкушение. 

В източната половина на Големия купол се 

намира изображението на пеперуда. В нейното „тяло” са 

разположени мотивите на другите три дни от 

Сътворението. 

В четвъртия ден от Сътворението е изобразен Бог 

– Божията мъка и Божият гняв. Този фрагмент е почти в 

центъра на цялостното изображение и заема мястото на 

„очите” на космическата пеперуда. 
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В петия ден от Сътворението е изобразен танцът 

/хорото/ на Седемте. На голямото изображението това е 

малък жълт триъгълник под черния скорпион, в 

средатата на пеперуденото тяло. 
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В шестия ден на Сътворението /горното 

изображение/ е изобразен кръгът на Дванадесетте. 

Шестият ден на сътворението се намира в крайната част 

на пеперуденото тяло. 

 

„Непосредствено над сценичния отвор на 

големия купол e изобразен един троичен мотив, наречен 

от Рудолф Щайнер "И-А-О".  

Във величествени образи се разкрива 

макрокосмическата форма на човешкото същество. 

Трите мотива са разположени по вертикалната ос 

отгоре-надолу: Мотивът "човекът-глава" е оцветен в 

ярко червено ("Гневът на Бога и мъката на Бога"), и се 

счита за "И".  

Жълточервена огнена колона се извисява нагоре, 

и води началото си от синьото земно кълбо в ръцете на 

Бог. Едно тъмно ариманично същество се опитва да 

улови божествената светлина. Мощни Божествени 

очи наблюдават борбата между светлината и 

тъмнината. Ангелски същества заливат огнената 

колона със светлина, вътре в която човекът активно 

изгражда своя собствен аз. 

Под мотива на главата има триъгълник със 

седем ярки фигури от светлина, основата на "средния 

човек" ("Танцът на седемте"), който представлява "А". 

Съществата в ярко жълто се разминават като в 

кръгов танц. В тяхното ритмично движение, между 

вътрешното и външното, групирани 3 + 4, в центъра се 

оформя сърцето.  

Под централния мотив на Седемте се намира 

"Кръгът на Дванайсетте", заобиколен от "божествени 

ръце". Дванайсетте лица изобразяват основата на 
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човешките сетива. Този мотив се определя като "О". 

Жестът на "О" обхваща силите на волята и дълбините 

на съдбата, раждането и смъртта. 

 

 
 

Ето какво казва Рудолф Щайнер: 

 

"Това, което виждате на големия купол на 

изток, е една импресия, едно усещане за собствения аз. 

Този аз е една троица, ако мога да използвам тази 

дума. Той се разкрива и вътрешно, простирайки се, от 

една страна, чак до изпълнената със светлина яснота и 

прозрачност на мислещия аз, а от друга страна - е 

противоположният полюс, спускащ се във волята, 

волевият аз, а в средата преминава към чувстващия 

аз." 

Вернер Барфорд,  

"ИАО и евритмичните медитации" 
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"Боговете сътворяваха шест дни, а на седмия 

починаха. Шест дни сътворение: ден на Сатурн, ден на 

Слънцето, и ден на Луната, и тяхното повторение в 

началото на земния еон- в Полярната, 

Хиперборейската, и Лемурийската епохи. Там те 

сътвориха човека… времето след Лемурия – е земното, 

нашето време, то ни е дадено, за да можем да 

достигнем до свободното Азово развитие”. Затова 

боговете сега си почиват...Сс 266-2, стр. 277 

Р.Щайнер 

 

Около „пеперуденото тяло” са разположени 

следващите шест мотива: 

 

 

 
 

        Лемурийската епоха 
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Атлантската епоха 
 

 

 

 
 

Праиндийският човек 

 

 

Звездите представляват плеадите – седморното 

съзвездие. Под тях е изобразено земното съответствие: 

седемте риши като инспиратори. 
 

 



159 
 

 
 

Праперсийският човек 
 

 

 

 

 

 

 
 

Египетският човек 
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Гърция и Едиповият мотив 
 

 

В първите шест дни от Сътворението, т.е. в 

първите шест мотива по надлъжната ос на Големия 

купол, се изживява бременността и раждането от 

Духовния космос на душевно-телесния човек. 

Останалите шест мотива разказват за износването и 

раждането на Човекa – Аз, на себеосъзнаващия се 

Човек, на Духовния Човек, в процеса на космическо-

земната еволюция. 

 

„Ние имахме нужда не само да построим един 

дом, а да намерим такъв архитектурен стил, който да 

изразява точно същото, което се изразява чрез всяка 

дума, чрез всяко изречение на нашата антропософски 

ориентирана Духовна Наука. Да, аз имам убеждението, 

че ако искаме да вникнем достатъчно в това, което 

може да бъде действително почувствано във формите 

на тази сграда - обърнете внимание, аз казвам: може 
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да бъде почувствано, а не да бъде умувано - че онзи, 

който може да почувства това, ще може да прочете 

от почувстваните форми на тази сграда онова, което 

иначе се изказва чрез думите.  

...В нашата сграда няма нито един символ, а 

това са форми, които са точно взети /копирани/ от 

творчеството на Духа в самата природа.” /Сс 194, 

Р.Щайнер/ 

„Антропософията представя чрез себе си 

потока на развитие, който преминава през три 

последователни степени. От изложенията на  

Антропософията като съвременна духовна наука, в 

строго мисловна форма, във „Въведение в Тайната 

наука”, той се издига към формите и багрите на 

първия Гьотеанум, в които цялото съдържание на 

Антропософията се превръща във видим имагинативен 

образ. А когато в огнената стихия Гьотеанумът 

преминал в духовния свят, то Рудолф Щайнер е могъл 

да приеме неговия импулс, в изцяло преобразена форма, 

от далнините на космоса, а след това да го върне на 

Земята като езотеричен импулс на Коледното 

Събрание. /Сс 233а, 22.04.1924 г./ 

Цялото това развитие е било свързано 

едновременно с разкриване на мистерията на кармата, 

като основна жизнена задача на Рудолф Щайнер... В 

първия Гьотеанум съдържанието на Духовната наука 
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се излъчвало в имагинативно художествените форми и 

багри, пробуждащи в човека способността за кармично 

виждане /Сс 236, 27.04.1924 г./.” 

СергейПрокофиев 

„В пеперудите, в птиците, ние имаме нещо, 

което напомня за онези духовни форми, между които 

човекът е живял преди да слезе на Земята, за 

съществата на висшите йерархии. И гледани с 

разбиране, пеперудите и птиците са един умален, 

метаморфозирал спомен за онези форми, които сме 

имали около нас, когато все още не бяхме достигнали 

до земното развитие. Понеже земната материя е 

тежка и трябва да бъде победена, пеперудите свиват 

и умаляват тяхната гигантска форма, която имат 

всъщност, смаляват я до малките размери, които 

познаваме на Земята. И ако бихте могли да отделите 

от една пеперуда всичко, което е земна материя, тя 

без съмнение би се разширила като духовно същество, 

до размерите и формата на Архангелите, би могла да 

се разшири така като светещо същество. В онези 

същества, които обитават въздуха, имаме земни копия 

на това, което съществува в по-висшите области, по 

духовен начин. Затова във времето на инстинктивното 

ясновидство беше самопонятен художественият 

похват - от формите на летящите същества да бъде 

нарисувана символичната форма, образната форма, на 

духовните същества, на висшите йерархии. Това има 

своето вътрешно основание. И всъщност, физическите 

форми на пеперудите и птиците са именно физически 

метаморфози на духовни същества. Не духовните 
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същества са се метаморфозирали, а те са 

метаморфозирали техни копия. Естествено, те са 

други същества.  

Така пеперудената корона изпраща непрестанно 

лъчи в Космоса. Обаче в тази пеперудена корона се 

влива това, което птичият род винаги предава на 

Космоса, когато птицата умира. Така в пеперудената 

корона се влива одухотворената материя, която 

птиците излъчват в Космоса. И тогава, гледайки 

духовно отвън, имаме образа на мъждееща корона, 

която идва от рода на пеперудите /тази корона се 

запазва по определени закони също и през зимата/, и 

внесеното в нея, под формата на лъчи, като идващо от 

птиците.  

Виждате ли, когато човекът се приготвя да 

слезе от духовния във физическия свят, тогава първо 

пеперудената корона, това особено излъчване на 

одухотворена земна материя, е тази, която извиква 

човека в земното съществувание. И лъчите на птичата 

корона също. Но те са чувствани повече като сили, 

които влекат навътре. /Сс 230 (6), Р.Щайнер/ 

 

В Приложението в края на книгата, в три 

взаимнодопълващи се схеми, търсещият читател може 

да се запознае с духовно-научните идеи за планетните 

космически инкарнации, както с епохите на миналото, 

настоящо и бъдещо земно развитие. Схемите са дадени 

само за улеснение на читателите, които вече са 

запознати с основните антропософски идеи. Тези идеи 

са представени в над 350-те тома със Събрани 

съчинения на Рудолф Щайнер. Те изискват 



164 
 

задълбочаване не само на ниво „разбиране” и 

„осмисляне”, чрез умствено-мисловни операции, а най-

вече на ниво „вживяване” и душевно прозрение на 

космическите духовни процеси, в които нашето 

същество е вплетено, от Сътворението на света.  

За своето собственото величие човешката душа 

трябва да узнае като се пробуди космическата памет! 

Това е импулс и път за нейното израстване през 

времената. 
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Заключителна част 

 

 
 

Изминахме дълъг път през космически времена и 

пространства, през физически, душевни и духовни 

картини, проследявайки "полета" на пеперудата. В 

живота ми има лична нишка, която ме свързва от 

детството ми с пеперудата - моите родители отглеждаха 

буби, а аз като дете им помагах. Пеперуденото същество 

доби значимост и пробуди моя дълбок интерес, трепет и 

очакване, които се развиваха години, стъпка по стъпка.  

Смисловите нишки, в нашето изследване, 

следваха една след друга, като изпредени в светлинния 

пеперуден пашкул на многопластовата пробудена 

мисъл. Всяка една нишка е захваната само в началото. 

От всички предложени теми,  водещи по различни 

пътеки към съществото на пеперудата, търсещият 

читател може да продължи в нови посоки... 
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Каква е задачата на пеперудата за цялостното 

космическо развитие?! Ако искаме наистина да видим, 

извън повърхностното материалистическо мислене, ние 

трябва да насочим поглед към Космоса, към планетите, 

към духовните йерархии, чийто светлинен дар е 

пеперудата. Цялата своя земна метаморфоза пеперудата 

поверява не на земното, а на слънчевото топлинно и 

светлинно въздействие. Тази метаморфоза – снасянето 

на яйцето, излюпването, пролазването на гъсеницата, 

изпридането на пашкула, обагрената новородена 

пеперуда, е свързана с взаимодействието на Слънцето с 

планетите Марс, Юпитер, Сатурн, и съответно 

представящите ги Духовни йерархии. Пеперудата е не 

само светлинно същество, в смисъла на „родена в 

светлинния слънчев етер”, но вътре в себе си тя вдишва 

светлината, нейното фино и крехко тяло вдишва 

светлина. Тя е носена само от въздуха, но всъщност 

нейната истинска родина е светлината - вътрешно и 

външно. 

 

"Ние имаме тази одухотворена материя, преди 

всичко, при съществото на пеперудата. Тъй като съ-

ществото на пеперудата остава главно в областта на 

слънчевото съществуване... пеперудата усвоява земна-

та материя само като най-фин прах. Тя също създава 

своята храна от онези вещества на Земята, които са 

преработени от Слънцето. Всъщност, тя съединява 

със своето собствено същество само това, което е 

преработено от Слънцето; взема от Земята, така да 

се каже, най-финното, и го води до пълно 

одухотворяване. Ако разгледаме крилото на 

пеперудата, имаме пред нас най-одухотворената земна 
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материя. Чрез това, че пеперуденото крило е проникна-

то от цветове, то е най-одухотворената материя.  

И пеперудата е всъщност онова същество, ко-

ето живее изцяло в най-одухотворена земна материя. 

Може да видим даже духовно, как пеперудата презира 

по определен начин своето тяло, което има посред 

цветните крила, защото цялото нейно внимание, цяла-

та нейна групова душа, почива всъщност в радостната 

наслада от цветовете на нейните крила. 

Но благодарение на това, че тя не напуска об-

ластта на Слънцето, пеперудата е в състояние да оду-

хотвори своята материя до там, че отдава непрестан-

но одухотворена материя на околността на Земята, на 

заобикалящия Земята Космос, не едва при нейната 

смърт /както се случва при птиците, бел.авт./, а още 

по време на нейния живот. 

...колко величествено е всъщност това в цялата 

космическа икономия, когато може да си представим 

Земята, изпълнена с тъй разнообразния пърхащ свят на 

пеперудите, изпращащ непрестанно одухотворена зем-

на материя в мировото пространство, която светът 

на пеперудите отдава на Космоса!... и може да си 

кажем: Вие, пърхащи същества, излъчвате даже нещо 

по-добро, отколкото слънчевата светлина, вие излъчва-

те духовна светлина в Космоса!... ако един наблюдател 

седеше отвън, в Космоса, и разполагаше с продължи-

телно време за наблюдение, той щеше да види непрес-

танното излъчване на духовна субстанция, на духовна 

материя, в царството на духа, на превърната в дух 

материя. Той щеше да види как Земята излъчва своето 

собствено същество навън, в мировото пространство, 

в Космоса. Той щеше да види как, подобно на пръскащи 
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искри, на постоянно светещи искри, това което птичи-

ят род и всяка птица след нейната смърт излъчва, то 

отива под формата на лъчи в тази Вселена: едно 

искрене, едно блещукане на пеперудена духовна светли-

на, и едно изскачане, пръскане на птича духовна 

светлина! 

И когато виждаме пеперудата да пърха във 

въздуха, ние би трябвало да виждаме всъщност да пър-

хат само същества от светлина, същества от светли-

на, радващи се на своите багри, на играта на тези 

багри.  

Пеперудата вижда това, което е на Земята, ка-

то в огледало; за нея Земята е едно огледало. Тя вижда 

в него това, което се намира в Космоса. Когато виж-

даме пеперудата да пърха, тогава трябва всъщност да 

си представим: тя не обръща внимание на Земята, за 

нея Земята е огледало. За нея Земята отразява онова, 

което се намира в Космоса." 

Р.Щайнер 

 

Коприната е онзи дар, който пеперудата изприда, 

обгръщайки в пашкула съществото си със светлина, 

танцувайки в светлина, жертвайки се, за да получи 

човечеството този дар.  

Знаем ли какво ни е дарено, какво идва от 

пеперудата към нас?  
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С всички идеи, теми и смислови нишки, които 

представих тук, искам да дам не просто фактологична 

картина, която може да срещнем в различните описания 

и стандартни научни трудове. Аз исках да отпратя 

сетивата ни зад воала на материята, зад реалното 

пърхащо същество, което със своята красота, нежност и 

изящество винаги предизвиква усмивката и любовта ни. 

Коприната е онова пеперудено творение, което е 

най-близо до усещането на човешката душа за времето 

"преди", за времето в Космическата утроба. Тя е фин 

полъх, вътре в душата ни, за непознати времена, но в 

същия момент - времена, които носим дълбоко в себе 

си. Докосвайки я, творейки в синхрон с нейната 

кадифена мекота, ние творим заедно с цялото 

космическо творение, със светлината в нея, а заедно с 

това - със светлината в нас. Допирът и потъването в нея 
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са равносилни на изживяване на собствена ни душа, 

като част от душата на Космическия всемир. 

Свободното движение, докосването, прегръдката на 

цветовете в светлинното копринено тяло, в тяхната 

пълна свобода, ни връщат към космическия спомен. 

 

 
 

Огромна е терапевтичната роля на коприната. 

Евритмията е антропософското изкуство на бъдещето, 

под формата на видим говор на нашето тяло. Коприната 

е част от нейната ефирност - етерното ни тяло танцува с 

Космическия етер, етерната ни светлина е в прегръдка с 

Космическата етерна светлина... Освен като изкуство, тя 

има и лечебно направление. 

Светлината е жертвана в пеперудения пашкул, за 

да бъде изпредена копринена нишка. В същия момент, 

самото пеперудено същество се превръща в жертва, 

вгражда се в светлината. Така се ражда коприната, и 

както казва Щайнер - тя е създадена от  светлината, в 

нея е вградена светлината. В нея е вградена и любовта.  
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Коприната е Духовен дар към човечеството, 

защото е част от естествената пеперудена метаморфоза, 

чиито далечни корени може да търсим във времената на 

Първосътворението. Пътят, който извървява пеперудата 

като духовно и земно същество, нейната метаморфоза, 

движението и преминаването от една жизнена форма в 

друга, са основни космически принципи. Те са заложени 

в Космическата утроба, в космическо-земната 

еволюция. Ние самите носим този вечен Път в себе си!  
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Приложение 

 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 



174 
 

 

По идея на Нели Хорински 
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Сс 194.  Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни 

на човешкото същество 

Сс 219. Отношението на звездния свят към човека и отношението 

на човека към звездния свят. Духовното причастие на 

човечеството 

Сс 230. Човекът като съзвучие на съзидателното и формиращо 

мирово Слово 

Сс 237.  Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том III 

Сс 276. Изкуството и неговата световна мисия. Духът на езика. 

Светът на изявяващата се светлина 

Сс 351. Човекът и светът. Действието на духа в природата. За 

естеството на пчелите 

 

Изследването стъпва на откъси и от други събрани 

съчинения на Рудолф Щайнер. 

 

https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEa0sxemhjYWx1SUk
https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEa0sxemhjYWx1SUk
https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEN3RqVUVnNXRyOVE
https://docs.google.com/open?id=0B9QNoJYzmpnVZTk2YWI3MDMtM2QxMy00ZWY2LTg3ZDUtMjM2MDg3MmUwY2Zk
https://docs.google.com/open?id=0B9QNoJYzmpnVZTk2YWI3MDMtM2QxMy00ZWY2LTg3ZDUtMjM2MDg3MmUwY2Zk
https://docs.google.com/open?id=0B9QNoJYzmpnVN2YzYWIyZjAtMWY4Ni00MTE0LWJiODgtM2M3ZTFkNDA5ZWE1
https://docs.google.com/open?id=0B9QNoJYzmpnVN2YzYWIyZjAtMWY4Ni00MTE0LWJiODgtM2M3ZTFkNDA5ZWE1
https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEbDNCR0NnOE9Ddzg
https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEbDNCR0NnOE9Ddzg
https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEbDNCR0NnOE9Ddzg
https://docs.google.com/document/d/1BhtZZjTc47LHpcqEE9kgyXCHiOsw53ohIj1-WLiYdZc/edit
https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEZG9yX3dGRmRSbXc
https://docs.google.com/open?id=0B4tUjIdnL_fEZG9yX3dGRmRSbXc
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За автора: 

 
Дорина Пашмакова-Василева е родена на 7 май 

1969г. в гр.Шумен. Завършва СМУ„Добри Христов“ във 

Варна, със специалност „пиано“. Ранната й литературна 

насоченост и интересът й към човешката психика и 

поведение, към нещата отвъд „видимото“, тласкат 

професионалния й път в друго русло. Музиката, обаче, 

остава част от житейското й верую, и тя неминуемо 

присъства в професионалната й реализация. 

Като възпитаник на СУ „Св.Кл.Охридски“ - 

магистър по „Българска филология, с втора специалност 

„Журналистика“, магистър по „Психология“ и магистър 

по Начална училищна педогогика, Дорина Василева 

консултира за голям период от време читателите на в-
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к„Доктор“, сп.„9 месеца“ и Фондация за 

онкологичноболни хора. Завършва тригодишно 

обучение по антропософска лечебна педагогика и 

социална терапия към Медицинската секция в 

Гьотеанума, Дорнах, Швейцария, с дипломна защита в 

областта на новите духовно-научни подходи за работа с 

шизофренноболни пациенти.  

Задълбочените й интереси към ортодоксалното 

християнство, холистичната астрология, към Духовните 

учения на д-р Рудолф Щайнер и Учителя Петър Дънов, 

към религиозно-философски направления от Древността 

до днес, обогатяват житейския й светоглед и 

професионална реализация. 

В своето Студио за познание и себеразвитие 

„Изис-София” - Антропософски път за здравословен 

живот, авторката провежда психологическо-

астрологични консултации и терапевтична работа с 

изкуство. Рисува върху коприна по собствен 

терапевтичен метод, основан на езотеричните корени на 

познанието. 

През есента на 2008 год. излиза нейната първа 

стихосбирка „Звездни крила“, със собствени 

илюстрации. Това е книга, по думите на редакторката д-

р Надежда Цочева, за пътищата на човешката душа, 

която жадува да се откъсне от грубия земен бит и „да 

полети“ към истината за нещата, към тяхната скрита 
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същност... Това е Пътят на духовното самопостигане, 

извършено чрез синтеза между слово и визия, между 

звукоизвличане и образност, между психология, 

астрология и изкуство... достигане до една 

трансформация в дълбините на човешката душа. 

Дорина Пашмакова-Василева е автор също на 

книгите: „Да се помолим…!“, „Бъдещето на 

човечеството – езотеричен прочит на приказка, 

предадена от посветения на 20-ти век д-р Рудолф 

Щайнер“, „Човешките ръце – нашите етерни очи”, „ 

Табличното умножение и деление във Валдорфската 

педагогика – методи, подходи и педагогическо 

въздействие“ и др. 

От сърце издателство „Вдъхновение 2015“ й 

пожелава нови творчески вдъхновения! 

Контакти с автора:  

0887 615 732, 

dorina69@abv.bg 

 

 

 

 

mailto:dorina69@abv.bg
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