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 Предисловие 

Един въпрос, разгледан през 1917 г. от Рудолф Щайнер, става все по-актуален 

днес – този за машините, задвижвани с етерна енергия чрез пренасянето върху 

тях на „човешките настроения, движенията на човешките настроения като 

вълнообразни трептения”1. По този начин духовно-етерното трябва да се 

постави в служба на все повече механизиращия се практически живот. 

Подобна „етерна” технология все още не се е появила в публичното 

пространство, но едно такова желание за „сливането на технологиите във 

физическия, дигиталния и биологичния свят” е изразено в книгата на Клаус 

Шваб2 „Четвъртата индустриална революция” (2016)3. С характер, който е по-

скоро политически, отколкото технологичен, тя прави преглед на основните 

технологични тенденции и постижения през последните години и показва по 

един утвърдителен начин насоките за бъдещи такива. Най-силно впечатление 

прави заявлението в началото на книгата за това, че ставаме свидетели на 

„сливането на технологиите във физическия, дигиталния и биологичния свят”. 

Очаква се това да доведе до преобразяване на самото човечество, за което 

спомагат феномени като „дизайнерските същества” – хората, чийто геном е 

директно и умишлено променен4; имплантируемите технически устройства, 

които спомагат за идентификация, откриване на местоположението, 

диагностициране на заболявания, автоматично отделяне на лекарства в 

организма и др.; невротехнологиите, използващи имплантирани в мозъка 

                                                           
1 Р. Щайнер, „Индивидуални духовни същества и тяхното въздействие в душата на човека”, 

цикъл от девет лекции, Събр. съч. 178, Изд. Ателие Аб, 2013, лекцията от 25 ноември 1917. На 

всички цитирани от тази книга текстове е извършена допълнителна редакция 
2 Основател и президент на Световния икономически форум в Давос, Швейцария 
3 Издадена с предговор на Кристалина Георгиева в България през 2016 (преиздадена през 2021) 

от изд. Хермес  
4 Според Шваб, след като първият пълен геном е създаден през 2003, днес той може да се 

променя изкуствено с разработването на метода CRISPR/Cas9. С негова помощ се улеснява 

„редактирането” на гените на растения и животни от голям брой изследователи 
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устройства като изкуствена памет5; изкуственият интелект6; роботиката7; 

интернет на облеклото8; 3D печатът9; управлението на личния и обществения 

живот от „присъстващи навсякъде” алгоритми на изкуствения интелект; 

автомобилите без шофьори10; умните градове11; компютърното присъствие 

навсякъде; споделената икономика и много други. Прогнозирана е появата на 

минироботи (наноботове) в кръвоносните съдове, завишаването на човешкия 

интелект чрез имплантирани в мозъка чипове, репрограмирането с мозъчни 

протези и др. Те също трябва да спомогнат за сливането на човека с 

изобретените от него технически пособия.  

Такова развитие на нещата Шваб нарича Четвърта индустриална революция, 

която той със силата на „ясновидец” счита за неминуема. Книгата му има 

отчетлив социален характер със загрижеността си за пророчески предвидените 

бъдещи социални проблеми с увеличаването на разделението в света на хора, 

които приветстват нововъведенията, и такива, които ги отхвърлят. „Това 

онтологично неравенство, казва той,  ще раздели хората, склонни и способни на 

адаптация, от тези, отказващи да се адаптират. То по принцип дефинира кой 

печели и кой губи във всеки смисъл на думата. Печелившите вероятно ще се 

възползват от някои форми на радикална оптимизация на човека, каквито ще 

породят определени сегменти на Четвъртата индустриална революция (напр. 

генното инженерство), от които губещите ще бъдат лишени. Оттук ще възникне 

опасността от класови и други конфликти, които ще бъдат различни от всичко, 

познато досега.”12 

Очертаното в книгата на Шваб е доразвито след появата на коронакризата през 

2020 г. в друга негова книга: „Ковид 19: Великото зануляване”13. В нея на 

кризата се гледа възторжено като на прозорец от възможности за реализацията 

                                                           
5 Разработвани от две от най-финансираните изследователски компании в областта на 

мозъчните изследвания: Human Brain Project, финансирана с 1 милиард евро за 10 години, 

отпуснати от Европейската комисия, и инициативата на Барак Обама Brain Research Through 

Advancing Innovative Neurotechnologies    
6 Шофира коли, учи се от предишни ситуации, автоматизира сложни процеси и др., сред които е 

и участието в един корпортивен борд на директорите   
7 Широко приложение в много сфери като селското стопанство, автомобилостроенето, 

търговията на дребно и др. Първи робот фармацевт в САЩ  
8 Облекло, свързано към интернет. Според Шваб 10% от хората днес носят такова 
9 В производство е въведена първата 3D отпечатана кола, а в областта на здравето повратна 

точка е първата трансплантация на отпечатан в 3D черен дроб  
10 Според автора това са 10% от всички автомобили по американските пътища 
11 Свързани комунални и други услуги, както и улиците, към интернет 
12 Виж изданието от 2021 г., стр. 132 
13 Klaus Schwab, Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset, Forum publishing, 2020 
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на тенденциите на Четвъртата индустриална революция, за което е необходимо 

„зануляване” на досегашните икономически, политически и социални системи, 

за да могат те да бъдат възродени от „независими специалисти” по нов, 

социално справедлив начин до 2030 г. 

В посоката на обявеното или обобщено от Шваб сливане в контекста на 

Четвърта индустриална революция от години гледат много хора от 

технологичната сфера – например Кевин Уоруик, който първи успява да 

контролира роботска ръка само чрез собствените си мозъчни сигнали, и то 

на друг континент. За това в едно свое интервю той заявява: „Нервната ми 

система беше включена към интернета на Ню Йорк и само със силата на 

мозъчните си сигнали контролирах роборъка чак в Англия. Ръката 

притежаваше и сензори на върха на пръстите и данните се ползваха, за да 

стимулират мозъка ми в Ню Йорк. Нервната ми система и нейните 

възможности бяха разширени чрез интернет. Усещах колко много сила 

моята роборъка може да приложи на друг континент”14.  

За симбиоза между мозъка на човека и „изкуствения интелект”, преминаваща в 

„супер интелект” говори Илон Мъск. Първоначалната разработка на неговата 

нeвpoтexнoлoгичнa ĸoмпaния Nеurаlіnk е имплантиран в мозъка чип, чиято 

функция е да подпомогне хора с изцяло прекъснат гръбначен мозък да 

възстановят мобилността и движението си. Това бе последвано от желанието за 

придобиване на контрол на емоциите и настроението на здрави хора чрез 

излъчването на вълни от този чип. Според Мъск така ще се облекчат стресът и 

тревожността – чрез промяна и балансиране на нивата на хормоните в мозъка.  

Накрая, сякаш съвсем логично, Mъcĸ прогнозира, чe неговото „мозъчно” 

устройство, извecтно ĸaтo ВМІ cиcтeмa, ще пoмoгне нa xopaтa въобще дa бъдaт 

в ĸpaĸ c Изкуствения интелект, ĸaтo дoпълвaт мoзъчнитe си възмoжнocти, 

които то им предоставя. Например по този начин те могат дa ĸoнтpoлиpaт 

тeлeфoнитe или ĸoмпютpитe c yмa cи, както и да имат информация за дeйнocттa 

нa мoзъчнитe си нeвpoни в peaлнo вpeмe. 

Сред случаите на технологични нововъведния има и „религиозни” – 

създадената от гения в областта на роботиката и самозадвижващите се 

автомобили и един от създателите на автопарка на „Гугъл” Антъни 

Левандовски от Калифорния интернет църква „Път на бъдещата църква” („Way 

                                                           
14 Виж: https://devstyler.bg/blog/2019/05/10/parviyat-kiborg-kevin-uoruik-uspyah-da-pridam-

biologichen-mozak-na-robot/ 
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of the Future Church”). Тя почита изкуствения интелект вместо Бог и убеждава 

хората да не се страхуват от него и от неща като навлизането на роботите в 

обществото.15 

Етерномеханичната технология „Кийли – Щрадер” 

Малко известен факт е, че първите, много по-съществени, стъпки в посока 

сливането на човешкото с машинното са извършени през втората половина на 

19. в. Това е свързано с нещо, казано от Рудолф Щайнер в една лекция от 1 

декември 1918 г.16, което ще легне в основата на нашето изследване – а именно, 

че ако западният механичен окултизъм навлезе в полето на практическото 

действие, ще стане възможно „отпадането на девет десети от работната ръка в 

областите на англоговорящите народи. Механичният окултизъм не само ще 

направи възможно отпадането на девет десети от труда, който все още се 

изпълнява от човешка ръка, но ще даде възможност и за парализирането на 

всяка съпротива от страна на недоволните човешки маси.”  

В днешните условия подобна 90-процентна безработица, спомената на два пъти 

в това изказване, изглежда немислима. Но в условията на настъпващата вече 

нова, постковидна, т.нар. Нова нормалност, тя изглежда все по-възможна. 

Всичко тръгва от американският технически гений, натуралист, откривател и 

експериментатор от Филаделфия Джон Уоръл Кийли (1837 – 1898), който още 

през 1872 г. прави демонстрация на двигател, задвижван без гориво! Негова 

движеща сила е неизвестна до този момент „изпарителна“ или „етерна“ сила, 

която възниква от „вибрационната симпатия“ между неговото етерно тяло и 

това на машината.  

Такъв е механизмът на Кийли измежду многото други подобни, наречен 

„дезинтеграторът”, който по време на публична демонстрация без никакво 

гориво за по-малко от двадесет минути изкопава тунел в скала с дължина 

четири и половина метра, през който може да мине човек. 

                                                           
15 https://futurism.com/way-future-new-church-worships-ai-god 
16 Щайнер, Р., The Challenge of the Times, Anthroposophic Press, New York, 2007 
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Фиг. 1 Джон Кийли с едно от своите изобретения 

Кийли създава цяла поредица от такива устройства, както и „Keely Motor 

Company”, която излиза на борсовия пазар в Ню Йорк, финансирана от някои 

известни хора. Дълги години той се опитва да постигне търговски успех, но 

безрезултатно, защото машините му работят само в негово присъствие и не 

могат да бъдат задвижвани от други. Причината е, че те се нуждаят от неговите 

собствени етерни сили, които друг не може да замести. Когато след смъртта му 

те „престават”, никой повече не може да ги помръдне, което кара мнозина да се 

усъмнят в постиженията му и да го обявят за измамник. Неговата компания 

съответно се проваля. 

Случаят „Кийли” е споменат на няколко пъти от Рудолф Щайнер, например в 

лекцията от 2 януари 1906 г.17, където той обяснява, че Кийли не е бил 

измамник, а че в себе си е носил „движеща сила, произлизаща от душата и 

задвижваща машините – задвижваща сила, която може да бъде такава само ако 

е морална. Това е една идея на бъдещето. Тя е най-важната сила, с която 

културата трябва да се проникне, иначе ще се разруши”. От това става ясно, че 

бъдещето зависи от разработването на подобна етерна технология, черпеща 

сили от етерния свят, а не от досега използваните горива и енергии. За целта е 

необходимо безкористно проникване на „механичното и моралното, понеже 

механичното не може без моралното”.  

                                                           
17 Щайнер, Р., „Легендата за храма”, лекцията от 2 януари 1906, изд. Даскалов, Стара Загора, 

2013 
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В същата лекция, където този въпрос е основно разгледан, се казва и това, че 

засега човекът е овладял само неодушевените природни елементи, но не и 

живите сили, „не и преобразуването на това, което пониква и расте в 

растенията, нито това, което се проявява в животинското и човешкото 

размножаване”. От това става ясно, че на използване потенциално подлежат и 

силите на размножаването, скрити в хората и животните, по начин, който е бил 

немислим до момента. Именно той е обектът на нашето изследване, за което ще 

стане въпрос по-нататък. 

Фундаменталният принцип, залегнал в технологията на Кийли, е подобен на 

този с часовника с махалото, който, навит и задвижен в една стая, кара друг 

часовник в същата стая, който е подобен, но ненавит и незадвижен, да работи. 

Това Щайнер нарича „взаимна симпатия“ между явленията и го описва по 

следния начин:  

„Много пъти може да сте имали следната опитност. Седите на масата с 

друг човек, когато той казва нещо, което току-що сте си мислили. 

Помислили сте го, но не сте го казали – казва го той. Това е симпатично 

едновременно случване на събития или комплекси от събития, каквито в 

случая се усещат в една висша духовна област. Трябва да разпознаем 

поредици от подобни неща, започвайки от простия резонанс на струната на 

цигулката, която все още може да се изтълкува по груб и бездуховен начин 

като резултатна от външни материални събития, и стигайки до тези 

паралелни явления на взаимно изживяване на мислите, които изглеждат 

все по-духовни” 18. 

Общият принцип на действие на подобен вид „дистанционни” технологии се 

свързва с една обща сила, която Щайнер нарича „силата на несебичната 

любов”. Ще бъде възможно тя да се използва дори „за управляване на машини, 

които обаче няма да могат да функционират, ако са използвани от егоистични 

хора”19. Това били машини, задвижвани с духовна сила, с духовен морал, 

символ на което са масонският знак Тау и образът на Светия Граал.  

Всичко това Щайнер свързва с едно бъдещо ново масонско Царско изкуство20 

(различно от традиционното), което трябва да добие контрол над въпросната 

                                                           
18 Щайнер, Р., “First Scientific Lecture-Course The Light Course”, Goethean Science Foundation, 

1977, 8-ма лекция, 31 декември 1919 
19 Виж бел. 17 

20 Пак там 
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сила, караща растенията да никнат, описана и в романа на Булвър Литън21 

„Врил – силата на идващата раса” (1871).  

Щайнер само загатва за тази етерна технология без публично да дава много 

подробности за нея и по повод своята мистерийна драма „Пазачът на Прага”22 

предлага макет на една етерна машина, наречена „апарат на Щрадер”. Той е 

поръчан за изработка през зимата на 1912 – 1913 г. на д-р Оскар Шмийдел, за 

което Ханс Кюн (1889 – 1977)23 си спомня:  

„От поставените на сцена четири мистерийни драми на Рудолф Щайнер 

през 1921 г. е известно устройството, което стои на масата по време на 

четвъртото действие на „Пазачът на Прага“. Трябва обаче да има две маси, 

защото до по-големия обект, малко встрани, имаше три други, които бяха 

по-малки. Освен това имаше една отворена медна сфера на стената по 

време на представленията в Мюнхен. Тук имам предвид това устройство, 

което беше създадено през зимата на 1912/13 г. от д-р Оскар Шмийдел и 

неговите механици по инструкции от Рудолф Щайнер. 

Когато „Пазачът“ беше поставен на сцена за първи път през 1912 г. в 

Мюнхен, бе използван макет, за който Имме фон Екардщайн беше 

инструктирана от Рудолф Щайнер. (Фиг. 2 и 3) Следващата зима имаше 

време да се изработи точен модел, за който по спецификации на Рудолф 

Щайнер бяха използвани различни метали за четирите полусфери. Р. Щ. 

повери производството им на Оскар Шмийдел. Две от полусферите бяха от 

антимон, една от никел, половината от четвъртата беше от мед, а другата 

половина трябваше да бъде завършена от друг, неизвестен досега метал. 

Много тънки чувствено-сетивни органи, изработени от златно фолио (с 

дебелина 1/1000 mm), висяха от долната страна на тази двойна купа. 

Четвъртият край на един оловен кръст трябваше да завършва с връх от 

уранова смола. Връзките между шестте върха бяха направени отчасти от 

мед, отчасти от калай. Между противоположните купи имаше спирална 

стъклена тръба. 

Още по-загадъчни бяха трите допълнителни обекта: единият беше стъклен 

съд с проводник от платина, който минаваше през него или беше като 

разтопен в него, вторият беше лемниската от стъклена тръба, чийто връх 

                                                           
21 Едуард Булвър Литън (1803 - 1873), английски писател, окултист и политик 
22 Щайнер, Р., „Четири мистерийни драми”, Издателско ателие Аб, София, 2014, стр. 243 
23 Виж статията „Vom Strader-Apparat", публикувана в „Mitteilungen aus der Anthroposophischen 

Arbeit in Deutschland ", 25. Jg., Heft 4, Nr. 98, стр. 291 
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беше от въглен с малка медна купа над нея. Третият обект беше с четири 

върха от уран на едно и също ниво. Формата на този обект предполагаше, 

че ще се върти. Електричество не трябваше да бъде намесено.  

Оригиналните модели бяха изгубени, макар че оцеляха от пожара в 

Гьотеанума. Не бяха положени достатъчно грижи за това устройство и 

значението му не се оцени. Днес на представленията се показва един негов 

макет”24.  

 

Фиг. 2 Модел на устройството „Щрадер”, изработен от Ханс Кюн 

Принципът на действие на така описания „апарат на Щрадер” е подобен на 

този, използван от Кийли. И двата вида устройства са механични и се 

привеждат в действие с етерна енергия, взета от околната среда.  

                                                           
24 В самата драма не се дават подробности за въпросното „резонансно” устройство 
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Фиг. 3 Чертеж на устройството „Щрадер”, изработен от Оскар Шмийдел 

По сведения на Кюн Щайнер е апелирал подобни устройства да бъдат 

изобретени в антропософски ориентираните кръгове в следващите двадесет 

години, което означава до началото на 30-те години на 20. в. В противен случай 

щели да се появят техни ариманически заместители (какви точно не се казва), 

но нито едното от двете не се случва. Ако беше се случило, това щеше да бъде 

Ренесанс на технологиите на изчезналия континент Атлантида, използвани за 

задвижването на специфичните за тогавашното време етерни летателни 

апарати. 

Звездната или астрална технология „Риби-Дева” 

Освен етерната технология “Кийли-Щрадер”, има и астрална, или звездна, за 

която Рудолф Щайнер загатва с думите, че в бъдеще човекът ще бъде призван 

да започне да преобразува не само неодушевената природа и тази на 

растенията, която е етерна, но и това, което се проявява „в животинското и 

човешкото размножаване”. Това е едно още по-висше технологично ниво, за 

което той говори в поредицата от лекции от периода 6 – 25 ноември 1917 г.25 и 

особено в последната от тях, изнесена в Дорнах, Швейцария. Тя започва с 

поставянето на „големия жизнен въпрос” на близкото бъдеще – използването на 

духовно-етерното в практическия живот и пренасянето на човешките 

                                                           
25 Виж бел. 1  
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настроения, както казва Щайнер движенията на човешките настроения, като 

вълнообразни трептения върху машините, за това как човекът да бъде свързан с 

това, което ще става „все по-механично”. Такова развитие на нещата е в 

зависимост от три фактора, които са контекстът на лекцията: 

1. „Нервната система, в която ние умираме” – в тази връзка Щайнер говори за 

конкретното взаимодействие на електрически и магнитни сили между хора и 

машини на мисловно ниво, каквито опити има да се реализират днес. „Тези 

сили, тези умиращи сили ще стават все по-могъщи. Ще се създаде връзка 

между умиращите сили в човека, които са сродни с електрическите и 

магнитните сили, и външните машинни сили. Човекът ще може да вложи в 

определен смисъл своите намерения, своите мисли в машинните сили. Ще 

бъдат открити още неоткрити сили в човешката природа, които действат върху 

електрическите и магнитните сили. Това е едната страна – свързването на 

човека с механичното, което все повече ще се засилва в бъдеще.” Още тук 

Щайнер предсказва това, за което сто години по-късно говори Клаус Щваб - а 

именно за сливането на човешкото и механичното, добавяйки и това, че 

възможността за мисловно задвижване на машини е известна на определени 

западни окултни братства, които смятат да злоупотребят с нея. 

2. „Другата страна е тази, че на помощ ще се призовават духовните 

отношения”. С това Щайнер има предвид зодиакалните отношения, които могат 

да бъдат използвани по правилния начин, но само „когато времето узрее и 

когато достатъчно голям брой хора бъдат подготвени по правилния начин за 

това”. Неправилното им използване ще доведе до имитации и карикатури, 

създадени от братствата с егоистични интереси. 

3. „Науката за зачеването и свързването на мъжа с жената” и включването на  

„човешките мисли във възпроизводството на човешкия род, в раждането и 

възпитанието. Посочих вече как се организират конгреси, как по 

материалистически начин дори за в бъдеще се основават клонове на науката за 

зачеването и свързването на мъжа и жената. Всичко това ни насочва към 

значителни неща, предвидени в развитието”. 

Към това се добавя и един четвърти фактор, който в лекцията Щайнер засяга 

само мимоходом. Това е технологията „хомункулус”26, която до 14 – 15 век е 

била обект на древната алхимия, след което традициите й се губят. Тя обаче, 

според него, е състоятелна и може да бъде разбрана, ако се постави във връзка 

                                                           
26 От лат. homunculus – малък човек 
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със сцената от Гьотевия „Фауст”, където се засяга.27 Тя е описана накратко, и 

явно образно, от окултния гений, лекар, учен, алхимик и астролог от 

Швейцария Парацелз (1493 – 1541). В трактата „За природата на нещата“ той 

пише за това как в стъклена колба се поставя мъжка сперма, която, след като се 

затвори добре, се заравя в конска тор за четиридесет дни. След като се извади, 

се намагнетизира, от което възниква малко човешко същество. Първоначално 

то е прозрачно и напълно безпомощно, но след още четиридесет седмици, през 

които ежедневно се захранва с човешка кръв и се държи на топло по определен 

начин, се оформя и накрая заприличва на дете с размери около 30 см. Ако 

грижите за него продължат, то показва признаци на разумност и заживява 

самостоятелно. Парацелз твърди, че е имал успех с тази технология, но също 

като Кийли не успява да я въведе в „практиката”. 

  

Фиг. 4 Илюстрация от 19. век на Фауст и хомункулус 

В лекцията си Щайнер казва, че западните окултни братства са запознати с 

алхимичните традиции и продължават да ги развиват, поставяйки в центъра на 

изследанията си три идеи: 1. Злато; 2. Здраве и 3. Продължаване на живота. 

(Гьоте от своя страна ги формулира по-правилно, макар и абстрактно като: 1. 

                                                           
27 Гьоте, «Фауст» II, 2 действие, Лаборатория 
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Бог; 2. Добродетелност и 3. Безсмъртие.) С тях се демонстрира първо 

съществуването на Бог, второ – Философският камък, с чиято помощ хората 

стават добри, и трето – възможността за постигане на безсмъртие чрез 

навлизането в такива вселенски отношения, които стоят отвъд раждането и 

смъртта. Западните окултни братства боравят с тези три понятия не абстрактно, 

а практически, свързвайки Бог със златото и „групово-егоистичното използване 

на мистерията на раждането”. Те търсят „космическо разбиране” на това как 

„когато човекът иска да изследва как например се развива зародишът на 

животното или човека, изследва с микроскоп намиращото се на определено 

място на Земята, като насочва поглед към него през микроскопа. Той го 

разглежда като нещо, което трябва да се изследва. Но не за това става въпрос. 

Ще се стигне дотам – и известни кръгове са близко – да се прозре, че силите, 

действащи там, не се намират в това, към което се насочва погледът през 

микроскопа, а че те идват от Космоса, от съотношенията в Космоса. 

Пораждането на зародиш става чрез това, че в живото същество, където става 

това, действат сили от всички страни на Космоса, космически сили. И когато се 

извършва оплождане, в това, което става при оплождането, е важно кои 

космически сили действат”.  

            Фиг. 5  

Въпросните „космически” процеси на оплождане, които са обект на 

изследванията на братствата, Щайнер илюстрира и със схемата на фиг. 5, 

стрелките от която показват идващи от четири посоки, перпендикулярно една 

на друга, космически, или зодиакални влияния. С тяхна помощ, което е 

важното, се създават живи същества – животни или хора!  
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Западните окултни школи познават значението и на второто алхимично 

понятие – добродетелността, която наричат здраве. Стремежът отново е да се 

използват влиянията на небесните съзвездия и точно опрделени, свързани с тях 

вещества в земната почва. Използвани по правилен начин, те могат да 

заставят хората да бъдат добри. За целта под влиянието на дадено съзвездие 

можело да се приеме металът мед, а под влиянието на друго – арсеник. Хората 

можело да бъдат повлияни масово, ако подобни „добавки” се пласират в 

хранителни деликатеси на пазара. 

Проблемът с безсмъртието, според казаното от Щайнер в тази лекция, също 

може да се насочи материалистически чрез използването на силите на 

небесните съзвездия. По този начин се постига специфична форма на 

безсмъртие, наречена „продължаване на живота”, засягаща членовете на 

западните окултни братства. Макар физическотото безсмъртие за тях все още 

да не било възможно, животът изкуствено можело да се продължи, като даден 

член „извършва с душата си неща, които му позволяват да остане в ложата и 

след смъртта си, за да продължи (от там) да помага със силите, които са на 

негово разположение”. Този вид безсмъртие те наричат „продължаване на 

живота”. 

Както безсмъртието, така и Бог (златото) и добродетелността (здравето) могат 

да бъдат повлияни от изкуственото използване на зодиакалните съзвездия. 

Въпросът е как и с кои от тях да стане това? Общо начините са три, единият от 

които Щайнер препоръчва да заеме място „в материалистическите катедри, 

лаборатории”, защото в противен случай човечеството го очаква упадък: 

„Сегашните лабораторни изследвания трябва да бъдат заменени с такива, 

при които например, когато става въпрос за доброто, което следва да се 

постигне в близко бъдеще, така да се постигне, че определени процеси, 

извършващи се сутрин, да се прекъсват през деня и да се остави 

космическият поток отново да протече през тях вечерта и това да се запази 

ритмично до сутринта. Така че процесите да протичат по такъв начин, че 

определени космически влияния винаги да бъдат прекъсвани по време на 

деня и да бъдат внасяни само сутрин и вечер. За това ще са необходими 

най-различни мероприятия”. 

Става въпрос за едностранчивото облъчване на определената субстанция само 

със силите на съзвездията Риби и Дева – последователно сутрин за два часа 

(при изгрева на Слънцето в Риби) и привечер за два часа на залез. През 
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останалото време заложената субстанция се покрива или изолира с 

непропускваем за останалите звездни сили материал, с което се постига 

„доброто”, за което говори Щайнер.  

„Злото”, от своя страна, се постига по два начина. Единият е, когато се залага 

на „обедните” влияния на „най-материалните” магнитни сили на съзвездието 

Близнаци (когато е в своя годишен зенит през юни). С него са свързани такива 

духовни тайни, „които могат да позволят на духовността да протече от космоса 

на Земята с помощта на двойствените сили на магнетизма, позитивния и 

негативния, идващи от всемирното пространство от посоката на Близнаци”.  

Влиянието на Близнаци е най-силно по време на лятното слънцестоене, както и 

по обед, показано от Щайнер на схемата на фиг. 6, на която то е в зенит, а Риби 

и Дева са на асцендента (изгрева) и съответно на десцендента (залеза). Според 

него още от древността се знае, че „става въпрос за космически сили и днес 

също екзотерично на учените е известно, че в Зодиака зад Близнаци по някакъв 

начин стои позитивен и негативен магнетизъм. Там [в братствата] ще става 

въпрос да се парализира това, което следва да се извлече от Космоса чрез 

разкриването на двойствеността [Риби-Дева], да се парализира по 

материалистически егоистичен начин чрез сили, протичащи към човечеството 

предимно от Близнаци, за да може всичко това да се постави в служба на 

Двойника”. 

    Фиг. 6 
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Ключово тук е ролята на Двойника, на която ще се спрем по-нататък! Имайки 

предвид съзвездието Близнаци, Щайнер казва и това, че „от определена небесна 

посока постоянно действат духовни същества. Нужно е тези духовни същества 

само да се поставят в служба на земното битие и ще може – понеже тези 

духовни, действащи от Космоса същества могат да бъдат посредници на 

тайната за земния магнетизъм – да се разкрие тази тайна и по отношение на 

трите неща – злато, здраве и продължение на живота – да се стигне до много 

голям групов егоизъм. За тези неща ще трябва само малко смелост, но 

определени кръгове ще придобият такава!”. 

Става въпрос за това, че ако към действащите „отгоре” най-силни небесни 

магнитни влияния на Близнаците се добавят действащите „отдолу” най-силни 

земни магнитни влияния на северноамериканския континент – факт, на който в 

този цикъл лекции Щайнер отделя специално внимание – се получава един 

уникален съюз. И той може да бъде използван от англо-американските тайни 

кръгове или братства във всеки от случаите: първо този на Бог (Отец), или 

златото, което е свързано с „групово-егоистичното използване на мистерията 

на раждането”; второ – на добродетелността (Христос) или здравето; и трето – 

на безсмъртието (Светия Дух), или продължаването на живота по неправилен 

начин в западните братства.  

Вторият неправомерен начин на използване на зодиакалните сили е този, при 

който се злоупотребява с противоположното на Близнаците съзвездие Стрелец. 

В такъв случай се залага на неговото „среднощно” действие само два часа в 

полунощ, което е най-силно по време на зимното слънцестоене, за резултатите 

от което ще стане въпрос по-нататък. 

Според Щайнер, „космическото” ще може да се завоюва по два неправилни 

начина или по един правилен. Познаващите това „космическо” ще воюват, като 

„добрите” ще прилагат сутрешните и вечерните процеси на съзвездията Риби и 

Дева, докато злите ще подхождат от две страни: на Запад или в Америка ще се 

работи предимно с обедните процеси на Близнаци, а на Изток или в Индия – със 

среднощните на Стрелец. Така „ще се създават субстанции не само според 

химическите сили на притегляне и отблъсване, а ще се знае, че една друга 

субстанция се поражда в зависимост от това дали се произвежда сутрин, на 

обяд или среднощ”, както и в зависимост от действието на съответните 

съзвездия. Произведените вещества ще въздействат по съвсем друг начин върху 

троицата: Бог, добродетелност и безсмъртие или съответно злато, здраве и 

продължаване на живота. Става въпрос за изкуствено (лабораторно) 
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произведени субстанции, първата от които ще има общо с животинското и 

човешкото размножаване. 

Задачата на добрата, общественополезна наука е да открие определени 

космически сили, които могат да възникнат на Земята чрез взаимодействието на 

течения, идващи от две космически посоки – Риби и Дева. „Преди всичко ще 

трябва да се открие тайната как действащото като слънчева сила от посоката на 

Риби се свързва в Космоса с идващото от Дева. Доброто ще е да се открие как 

от две страни на Космоса сутрешни и вечерни сили могат да се поставят в 

служба на човечеството: силите от една страна от посоката на Риби и от друга 

страна – от посоката на Дева.” И което е важното, в резултат, що се отнася до 

компонентата Бог или злато, засягаща човешкото и животинското 

размножаване, може да се появи следният специален вид „машинни 

животни”: 

 „От взаимодействието на идващото от Риби и Дева не може да излезе нищо 

погрешно. С него ще се постигне това, което от известна страна ще освободи 

човека от механизирането на живота, но не може да стане причина за 

господство и власт на една група над друга. Космическите сили, които ще се 

вземат от тази страна, ще създадат странни машини, но само такива, които 

ще облекчат работата на хората, понеже ще имат известна 

интелигентност. И една духовна наука, съобразяваща се с космическото, ще 

има грижата да не позволи на всичките големи изкушения, които ще 

произлязат от тези машинни животни (Maschinentieren в немския оригинал), 

които човекът сам ще създаде, да упражняват вредно влияние върху хората”.  

Никъде другаде в творчеството си Щайнер не казва нищо повече за този 

резултат на технологията „Риби - Дева”. Той представлява живи същества, а не 

механични устройства като тези на Кийли и Щрадер. Машинните животни 

трябва да произлязат именно от специално облъчените от Космоса вещества 

или субстанции, подробности за които Щайнер не дава. Те се получават от 

преобразуването на това, което той нарича „проявление в животинското и 

човешкото размножаване” и според съвременната терминология трябва да се 

именуват биороботи с животински характер, които трябва да облекчат труда на 

хората.  

С други думи, колкото и странно да звучи, това са лабораторно създадени 

питомни животни с известна собствена интелигентност. Как е възможно това и 

как точно изглеждат те не става ясно, тъй като задачата за тяхното 
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„производство”, поставена от Щайнер пред „материалистическите катедри, 

лаборатории”, до днес остава неизпълнена. 

Звездната или астрална технология „Близнаци” 

Веднага след разкриването на резултата от технологията „Риби-Дева” Щайнер 

се спира още веднъж на другата технология – „Близнаци”, и специално на една 

нейна черта, отнасяща се до бъдещото участие на мъртвите в земното битие. Те 

ще оказват съдействие на хората на Земята, но в зависимост от поведението им 

това щяло да става по два начина – добър и лош. От „добрата страна”, както 

казва Щайнер, импулсът за съдействие щял да произлиза от самите мъртви, а от 

злата – те ще бъдат заставени да извършват определени дейности, които са 

следните: 

„Противно на това, ще се появят много стремежи по изкуствен начин 

мъртвите да се въведат в човешкото битие. И по заобиколния път на 

Близнаци в човешкия живот ще бъдат въвеждани мъртви, чрез което по 

определен начин човешки трептения ще звучат, ще вибрират в 

механичните устройства на машините. Космосът ще движи машините 

по този заобиколен път, за който току-що споменах”. 

От това можем да направим извода, че технологията „Близнаци” ще разчита на 

сили от отвъдния свят – тези на мъртвите, с които ще се задвижват определени 

машини на Земята. Това Щайнер нарича „заобиколен път” – заобиколен по 

отношение на етерната технология „Кийли-Щрадер”, при която машините 

трябва да работят с елементарна енергия от околния етерен свят, без 

заробването на мъртви хора. Той е заобиколен и спрямо другата звездна 

технология – тази на „Риби-Дева”, при която, веднъж създадени, машинните 

животни ще ползват само своя собствена земна елементарна и астрална 

енергия. Тази на „Близнаци” обаче ще зависи от мъртви души, които ще бъдат 

заставени да влагат енергията си в машини на Земята. Ето още от това, което 

Щайнер казва по въпроса: 

„При това, когато се появят тези проблеми, ще става въпрос да не се 

прилага нищо друго, освен елементарни сили, принадлежащи на 

природата; да не се влагат неподходящи сили в машинния живот. В 

окултните области трябва да се изключи самия човек да бъде впрегнат в 

механичните процеси…”. 



18 
 

Това е всичко, казано от Рудолф Щайнер по въпроса за технологията 

„Близнаци”. Той обаче дава да се разбере, че не го е изчерпал, а за да бъде 

развит по-нататък, върху него трябва другите да медитират. По този начин 

трябва да се открие най-важното, което той не съобщава – а именно каква е 

субстанцията, която, третирана по начина на „Риби-Дева”, води до появата на 

машинните животни, и една и съща ли е тя с тази на технологиите „Близнаци” и 

„Стрелец”. До днес такава субстанция не е станала публично достояние, 

каквато трябва да бъде, след като Щайнер я поставя като задача пред 

„материалистичните лаборатории”. За отбелязване е, че тя е поставена именно 

на тях, а не на езотерични или някакви други лаборатории.  

Понастоящем няма признаци да се работи по технологията „Риби-Дева”. За 

разлика от това по „заобиколния път” на „Близнаци” братствата вървят от 

столетия и с него смятат да заобиколят самите хора на Земята. Именно те са 

тези, които смятат да използват мъртвите за задвижването на машини на 

Земята, което прави технологията двуаспектна. Тя има земен, или лабораторен 

аспект и неземен такъв, който става по-ясен с помощта на нещо друго, казано 

от Щайнер в една лекция от същия цикъл, изнесена на 18 ноември 1917 г. Тя, 

както и всички останали, се явява предисловие към последната лекция, в която 

се говори за трите звездни технологии. И в нея той разглежда дейността на 

западните окултни ложи, които  разполагат с технология, задържаща душите на 

някои почнали хора в сферата на Земята, което не им позволява да се издигнат в 

по-висшите духовни светове: 

„Какво целят такива посветени (на братствата – бел. моя.), които всъщност 

много добре знаят, че човешката душа е чисто духовна същност, напълно 

самостоятелно духовно същество по отношение на плътта, и въпреки това 

поддържат и поощряват материалистическата нагласа на хората? Тези 

посветени целят тук да има много души, които между раждането и 

смъртта да възприемат само материалистически понятия. Чрез това 

тези души са обработени и принудени да останат в земната сфера. Те ще 

бъдат задържани в земната сфера. А сега помислете, че това правят 

братства, които съвсем точно познават тези отношения. Тези братства 

обработват определени човешки души, за да останат след смъртта си в 

царството на материалното. Когато след това братствата вземат мерки – 

напълно възможни за тях – тези души да преминат под тяхната опека и 

след смъртта, и така властта им нараства неимоверно”. 
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Тази основана на материализъм „задържаща” технология на западните братства 

трябва да се постави във връзка с другата – на „Близнаци”, с която се допълва. 

Използван приживе, материализмът е средството, което прави възможно 

задържането на някои души след смъртта, с което те се подчиняват на 

братствата. Те са заставени, както казва Щайнер по-нататък в лекцията, „да 

останат в материята и след смъртта, за да  служат на определени цели”. Така „се 

създава клиентела от мъртви души, които остават в областта на Земята. Тези 

мъртви души притежават сили, които могат да бъдат насочвани и с тях да се 

постигат неща, чрез които да се дойде до особено силно разгръщане на властта 

в сравнение с други, които не са посветени в тези области. Такава е дейността 

на някои братства”.  

Целите, за които говори Щайнер, всъщност са тези силите на мъртвите да бъдат 

насочени и вложени в машини, като начинът за това, както и видът на тези 

машини, не е указан. Те ще произлязат от това, което той нарича „царство на 

материалното”, „земната сфера” и просто „материя”, които са три определения 

на един и същи неземен, или подсетивен свят. С това властта на братствата се 

разгръща особено силно. 

В тази лекция Щайнер дава и следното обяснение, придружено с диаграма: 

„Представете си едно такова безобидно човечество. Бихме могли да го 

представим графично. Тук си представяме областта на това безобидно 

човечество (по-големия кръг) (фиг. 7). Както казах, то не е наясно със 

съществуването на духовния свят и заблудено от материализма, съвсем не 

знае как да се държи с хората, преминали през портата на смъртта. 

   Фиг. 7 
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Нека предположим, че тук е областта на едно такова братство (по-малкия 

кръг, зелено). Това братство разпространява учението на материализма, 

грижи се тези хора на всяка цена да мислят чисто материалистично. Чрез 

това братството си създава души, които след смъртта остават в земната 

сфера. Те стават спиритуална клиентела на братството, на тази ложа (на 

рисунката оранжево), което означава, че се създават мъртви, които не 

напускат земната сфера, а остават при Земята. Вземат ли се 

правилните мерки, те се задържат вътре в ложата! По този начин се 

създават ложи, които съдържат живи и умрели хора, но умрели, които са 

станали сродни със земните сили”. 

Това Щайнер нарича „заточение” на човешките души, което е налице от 

времето на спиритическите сеанси през втората половина на 19. в. и което, 

успоредно с увеличаващия се материализъм, все повече ще нараства „през 

следващите пет столетия”. Това е един разрастващ се процес, който е в пълно 

противоречие с всеобщо разпространената през последния век нагласа за епоха 

на все по-голямо одухотворяване. Затова Щайнер апелира за противодействие 

„на материализирането на човешките души, на това заточение на човешките 

души в земната сфера”. 

Така изглежда неземният, или подземният аспект на технологията „Близнаци”, 

за земния на която ще стане въпрос по-нататък. 

Създаването на „машинна” клиентела чрез ваксиниране 

Времето за появата на машини, задействани от сили на умрели, изглежда 

наближава. Наред с развиващите се технологии затова говори ковидкризата, 

разразила се през 2020 г., и последвалата я кампания за масова ваксинация или 

имунизация срещу Ковид-19. Това обаче също може да доведе до заточение на 

мъртви в подземния свят (на „материята”) и съответно до използването на 

силите им за задвижване на машини на Земята, за което говори лекцията на Р. 

Щайнер от 6 ноември 1917 в рамките на същия цикъл. В нея, в контекста на 

използваните от западните братства методи за придобиване на свръхсетивно 

познание, както и на изследваните от тях проблеми на раждането, здравето и 

смъртта, се разглежда накратко ваксинирането като особено ефикасен метод за 

превенция на одухотворяването на съзнанието на хората през втората половина 

на Петата Западна културна епоха: 

„Другото нещо, което ще играе голяма роля в бъдеще, е да се разкрият 

тайните, средствата за насочване на условията, свързани с болестните 
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процеси, а също и с процесите на размножаването. Става въпрос за неща, 

които вече съм посочвал пред някои приятели. Определени кръгове в 

материалистическото време се стремят да парализират, да направят 

невъзможно цялото духовно развитие на човечеството, да накарат хората 

да започнат просто чрез своя темперамент, чрез своя характер да отричат 

всичко духовно, да го смятат за глупост. Ще се появи копнежът да се 

твърди, че духовното е глупост, лудост! Ще се направи опит това да се 

постигне чрез имунизиране – така, както се правят имунизации срещу 

болести, само че ще се открият такива имунизационни средства, които да 

влияят на човешкото тяло така, че то да не позволи разгръщането на 

духовните наклонности на душата. Хората ще бъдат имунизирани срещу 

заложбите за духовни идеи! Най-малкото ще има стремеж към това: да 

бъдат изпробвани имунизационни средства, така че още от детството 

си хората да изгубят порива към духовен живот. (В немския оригинал - 

Das wird man wenigstens anstreben : man wird Impfmittel versuchen, so daß 

die Menschen schon in der Kindheit den Drang zum geistigen Leben verlieren.) 

Но това е само едно от нещата, които са във връзка с по-дълбоко знание, 

което трябва да се появи през Петата следатлантска културна епоха 

относно връзката на тези природни процеси и природни средства с 

човешкия организъм”. 

Това е всичко, казано по въпроса от Щайнер. От него става ясна указаната още 

преди повече от сто години възможност за масова имунизация на хора още в 

детска възраст, целяща блокирането на духовното им развитие. При това 

положение те лесно могат да бъдат обречени на заточение в земната сфера след 

смъртта, което от своя страна да ги направи подвластни на съзнателно 

опериращите там ложи на западните братства. Ако свържем това с горното, 

казано по отношение на технологията „Близнаци”, ще можем да направим 

извода, че ултимативната цел на подобно имунизиране е превръщането на 

засегнатите души в „машинна” клиентела на братствата в подсетивния свят на 

Земята. Ако подобен стремеж се осъществи, те ще бъдат превърнати в модерни 

роби, осъдени на подсетиво (нервносетивно) задвижване на машини на Земята.  

Подобни души биха били използвани за индустриални цели, което можем да 

предположим, че ще бъде широкомащабно. Логично това би трябвало да става 

във фабрики с машини, задвижвани без досега използваните горива и енергии. 

Те, от своя страна, би трябвало да отпаднат за сметка на другите, произлизащи 

от околното неземно, или подсетивно пространство. Подобен подход би 
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намалил или напълно би преустановил тяхното използване, а оттук и добивът 

им, каквато тенденция вече е налице на Запад с оправданието за вреда върху 

околната среда. Истинската цел, както изглежда, е замяната им с тези енергии, 

което, заради ниската себестойност на произвежданата с тяхна помощ 

индустриална продукция, ще доведе до фалити на цели отрасли и икономики. 

Ще се наложи една изцяло доминираща англо-американска световна 

икономическа система, което ще повлияе и на останалите два елемента – 

политическият и културният. 

Евентуалната ваксинация в детска възраст с обездухотворяваща субстанция ще 

осигури сигурен поток от напълно безплатна работна ръка в сферите на 

братските ложи. По такъв начин, в съчетание с всички останали фактори на 

технологията „Близнаци”, ще се постави началото на Петата индустриална 

революция, която ще се реализира редом с тази на Клаус Шваб, обявена преди 

пет години като Четвърта28, залагаща на технологични продукти като 

имплантируеми технически устройства за идентификация, откриване на 

местоположението, диагностициране на заболявания, автоматично отделяне на 

лекарства в организма и др., изкуствен интелект, роботика, интернет на 

облеклото, управлението на личния и обществения живот от „присъстващи 

навсякъде” алгоритми на изкуствения интелект, автомобилите без шофьори, 

умните градове, компютърното присъствие навсякъде, споделената икономика 

и особено на невротехнологиите, залагащи на минироботи (наноботове) в 

кръвоносните съдове, завишаването на човешкия интелект чрез имплантирани в 

мозъка чипове, репрограмирането с мозъчни протези и др. Тази Четвърта 

индустриална революция, произвеждаща необходимата технологична база, ще 

„подаде” ръка на Петата, която е окултна по своята същност! 

До началото на 2020 г. използването в обществен план на ваксина като тази, 

предсказана от Р. Щайнер, беше немислимо. Съмнения за нейното налагане на 

масова основа обаче поражда настоящата ковидкриза и свързаната с нея 

истерия за масова ваксинация – сега и в бъдеще. За това говорят прогнози като 

тази на авторитетното (според общоприетото мнение, свързано със световното 

задкулисие) списание „Икономист”, редактирано от сем. Лин и Евелин де 

Ротшилд. В статията от 11 февруари 2021 г. със заглавие „Доколко ще сработят 

ваксините?”29 се твърди, че COVID-19 може и да не изчезне след масовата 

ваксинация, а вместо това свързаната с него пандемия да придобие ендемичен, 
                                                           
28 В книгата „Четвъртата индустриална революция” (2016) 
29 Виж: https://pogled.info/svetoven/Economist-vaksinite-nyama-da-spasyat-pandemiyata-ot-

koronavirusa-se-prevrashta-v-endemiya.126204  



23 
 

т.е. постоянен характер! Затова изданието съветва авторитетно правителствата 

на различните страни още отсега да помислят за нови стратегии за 

противодействие. Твърди се и това, че според „нарастващата информираност на 

експертите”, този вирус щял да „продължава и продължава” да циркулира 

активно в голям мащаб, променяйки формата си. Поради тази и други причини 

ръководството на всички държави трябвало да планират действията си с 

очакването, че вирусът е ендемична болест, а не извънредна ситуация, която ще 

приключи всеки момент. Във връзка с това правителствата трябва да помислят 

как и кога да преминат от спешни мерки към политики, които са икономически 

и социално устойчиви в дългосрочен план! 

Това е една тревожна дългосрочна прогноза, предвиждаща нови и по-

ефективни методи за лечение, при което „най-добрият вариант би била 

комбинация от придобит имунитет, допълнителни ваксинации с използване на 

нови, по-ефективни ваксини и цял набор от терапии“. Това буди безпокойство в 

контекста на разглеждания от нас въпрос за имунизацията с ваксина с 

антидуховно действие. То се засилва допълнително и от информация като тази, 

заложена от Европейския съюз през 2011 г.: тенденцията към „повишаване на 

равнището на имунизация в детска възраст на ниво Европейски съюз”! Обявена 

на официалния уебсайт на организацията30 като решение на Европейската 

комисия, в заключителната си част тя гласи: 

„След като в заключенията на Съвета относно имунизациите в детска 

възраст от 2011 г. бе постигнато съгласие относно необходимостта от 

подобряване на имунизациите при децата на равнище ЕС, Комисията (заедно с 

Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 

и Европейската агенция по лекарствата (EMA)) оказва подкрепа на страните 

от ЕС, като:  

• им предоставя съвети относно най-добрите практики при избухване на 

епидемии от болести, предотвратими чрез ваксинация;  

• финансира проекти в областта на имунизацията чрез здравната програма;  

• подобрява данните за наблюдение на ваксинационното покритие (чрез 

мрежата EUVAC);  

• насърчава европейските асоциации на медицински специалисти да 

популяризират имунизациите в детска възраст сред родителите;  

                                                           
30 Виж: https://ec.europa.eu/health/vaccination/childhood_immunisation_bg 

https://ec.europa.eu/health/vaccination/childhood_immunisation_bg
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• предоставя обективна и основана на факти информация на медицинските 

специалисти (например европейските публични оценъчни доклади). 

За опасността от поява на опасната ваксина на постоянна основа говори и вече 

започналото тестване на ваксини срещу коронавирус при деца на възраст от 6 

месеца до 11 години от фармацевтичната компания Pfizer. Това става ясно от 

съобщението от 25 март 2021 г.31 Забележително е, че първите участници са 9-

годишни БЛИЗНАЦИ (момичета), които са имунизирани в Университета 

„Дюк“ в Северна Каролина. От същото съобщение става ясно, че и други 

фармацевтични компании са започнали подобни тестове. Това се отнася за 

Moderna, която е започнала изпитване на своята ваксина при деца на възраст 

под 12 години, а AstraZeneca тества своя ваксина дори при деца до шест месеца. 

Johnson & Johnson също заявява, че планира да разшири изпитанията на своята 

ваксина и върху малки деца, след като оцени нейните резултати при тестовете 

на по-големите.  

Резултатите от това тестване са съобщени шест месеца по-късно на 20 

септември 2021 г. на уебсайта на Пфайзер32: 

„При участниците на възраст от 5 до 11 години ваксината се оказа безопасна, 

приема се добре и е със стабилни нива на неутрализиращи антитела. 

Компаниите планират да предоставят тези данни на FDA, EMA и другите 

регулаторни агенции по света възможно най-скоро. Резултатите при деца под 5-

годишна възраст се очакват по-късно тази година.” 

Както става ясно, възрастта за тестване и съответно прилагане на ваксините на 

Пфайзер, наред с тези на други западни фармацевтични компании, вече пада 

под възраст от 5 години. Това буди безпокойство във връзка с повдигнатият 

въпрос, а именно възможно ли е днес една или повече от тези ваксини да 

съдържа въпросната опасна субстанция? Тя е възможно е да се появи в друг 

момент в бъдеще, както и въобще да не се появи. Ако обаче се появи с 

днешните и/или бъдещи подобни ковидваксини, логичното е тя да е най-

масовата и най-евтината (безплатната) от тях!! Защото е ясно, че тя не е 

предвидена за всички хора, а само за определени, „излишни”, според израза на 

друг от идеолозите на Новата нормалност Жак Атали, слоеве от населението. 

                                                           
31 https://www.nytimes.com/2021/03/25/health/coronavirus-children-vaccinations-pfizer.html 

 
32  See: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-

positive-topline-results 
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Само така то наистина ефикасно може да бъде намалено до митичния един 

златен милиард, който до момента не беше ясно как може да бъде постигнат.  

Ако практиката за ваксиниране на деца с опасната за духовното развитие 

субстанция има успех, това означава светът на механизираните мъртви да се 

подсигури с огромен, сигурен, при това безплатен ресурс, който, като цяло, 

никога повече няма да се завърне (реинкарнира) на Земята. Това означава 

материализмът да погълне своите деца! 

„Блатото на материализма”, за което говори Р. Щайнер в цикъла лекции, 

посветен на Второто пришествие на Христос в етерния свят и свързаната с това 

възможност за евентуално постигане на естествено етерно ясновиждане33, има 

общо с подобна перспектива. Защото, както казва още той, хората може и „да 

имат заложбите за това ясновидство, но материализмът да победи през 

идващите десетилетия и човечеството да потъне в материалистическото 

блато.”  

 

Фиг. 8 Детайл от Страшния съд на Микеланджело 

                                                           
33 Щайнер, Р., Събр. съч. 118, лекцията от 6 март 1910 г. 
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Изразът „идващите десетилетия” се отнася за времето около и малко след 

средата на 20 в. и показва срокът, с който човечеството разполага, за да прояви 

своите нови масови естествени ясновидски способности, които, ако се 

утвърдят, ще могат да станат обществено достояние в бъдеще34. Липсата на 

признаци за подобно явление обаче отваря темата за отварящото се вместо това 

блато на материализма, което е именно тази подсетивна област, в която изпадат 

или биват заточени след своята смърт душите с противоположна на 

ясновидската материалистична насоченост, както и ваксинираните с 

предсказаната от Щайнер обездухотворяваща субстанция. Изобразена картинно 

в позитивен план (негативният е отдясно на нея), тя изглежда като това, което 

Микеланджело рисува в долната част на своя Страшен съд (фиг. 8) – погълнати 

от Земята хора, една част от които се измъкват от нея, друга гледа към Небето, 

а трета - с чужда помощ полита към него! 

Край на първа част 

 

 

 

 

                                                           
34 Освен за тях, Щайнер говори и за други, алтернативни ясновидски способности, постигнати 

чрез неизяснено с точност от него езотерично обучение 


