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Скъпи приятели, макар да се намираме в средата на лятото, позволявам си да 

ангажирам съзнанието и сърцата ви с въпроса за общността, обединението ни 

около идеи и цели и пчелите: нашите посестрими, които се нуждаят от всяка 

мъничка мисъл и всяко мъничко човешко дело, насочени към запазването на 

живота им. И към вълнуващата мисъл, че бъдещето на нашето социално и 

животът на пчелното семейство не са несравними реалности.  

Ще се радвам на всеки, който почувства вътрешен подтик да участва по свой 

свободен и индивидуален начин в неформалното обединение за нашата Земя. 

Независимо дали ще решите да мислим, чувстваме и действаме заедно в тази 

посока или ще усетите вдъхновение за нещо свое, във всеки един момент ще се 

радвам на отклик, общуване и възможността да направим нещо заедно. За мен е 

изключително вълнуващо да споделя късчета реалност от живота на световното 

биодинамично движение с вас.  

Животът на Земята се нуждае от волята и делата на всички хора, за да бъде 

опазен и да пребъде. Както ще видите в долните статии, в кръга на обединението 

ние седим със своите възгледи и вярвания, възможности и таланти. А в центъра 

му са общите цели и идеали. Около тях се обединяваме за дела.  

Предлагам ви 1-ва част от преводни статии по темата, която съдържа: 

 

Уводни думи от сътрудниците към Земеделската секция  -  стр.  1-2 

Ретроспекция към конференцията 2013 – Обединения за нашата Земя  -   стр. 2-4 

Пчелите-създателки на връзки – работна тема 2013/2014  -  стр. 4-8 

Пчелите и социалното - стр. 8-13 

 

Приятно четене 

 
Татяна Благоева,  
Варна, 22.07.2013 
За контакт: t_blagoeva@mail.bg, фейсбук: Tatiana Blagoeva ( снимка: роза дамасцена с пчела) , 0887887691 

 

От  

Обзорния бюлетин N. 103 / Лято 2013  

на Земеделската секция към Свободната висша школа за духовна наука в 

Гьотеанума,  Дорнах, Швейцария 

 

Мили читателки, мили читатели,  

 

Всяка година по Петдесетница биодинамичният импулс празнува нещо като 

рожден ден, защото на Петдесетница през 1924 година той се рoди в Кобервиц. 

100 годишният му юбилеен  Рожден Ден още не може да бъде нанесен в 

агендата, но наближава.  Затова пък вече се усеща 90-тият през следващата 2014 

година. Интересното е, че неговата дата ще съвпада с историческата, защото 

първата лекция от Земеделския курс в Кобервиц Щайнер изнася в събота, на 7-

ми юни. В сряда, на 11-ти юни : третата. В този ден бива учреден и 

Изследователският кръг- въвеждащите слова към това събитие обикновено са 

включени в изданието на Земеделския курс лекции. От тях разбираме, че така 

бива сътворен един съд, който да поеме новия импулс и той да бъде обгрижван 
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от общността. Още тогава съвместната работа е била голямо предизвикателство: 

може да се каже, че около и за новият импулс се е реализирало първото 

обединение.  

Естествено на много места ще изплува въпросът, как можем да пристъпим 

адекватно към този 90-ти рожден ден. Пред нас вече лежат запитвания и 

предложения от ръководствата в много страни. Нашето предложение е, да 

пристъпим към този юбилей децентрализирано и в същото време единно. 

Надяваме се, че на възможно най-много места този празник ще може да бъде 

организиран съобразно местните условия.  Но с това искаме да кажем, че трябва 

заедно, по възможно най-изпълнения със смисъл начин да се концентрираме 

върху създаденото за тези 90 години. За това говорихме още на Земеделската 

конференция през февруари и на годишното събрание на  IBDA и насочихме 

вниманието към този проект, който е носител на професионално обособената 

наша работа. Този проект беше реализиран. 17 автори от нашата общност 

изразиха своята готовност да напишат по една глава за своята област на работа. 

През есента ще ги получим и след  редакционна работа ще ги публикуваме през 

есента, за да можем така да ги предоставим  на цялото ни движение. Целта е 

придобиването на един широк и актуален поглед и да дадем на нашите 

обединени партньори от гражданското общество нашия принос за едно 

земеделие на бъдещето в актуална форма. И това в смисъла на един принос, а не 

в смисъла на  едно „ ние това винаги сме го знаели ”. Ние ще се постараем със 

всички сили да сме готови навреме с материалите, за да могат статиите, 

програмите, преводите, да могат да се използват на колкото се може повече 

места. Обзорният бюлетин съдържа материали към тазгодишната тема за работа 

на Единното Антропософско общество както и много разкази за работата по 

места. 

Пожелаваме на всички достатъчно време за четене и се надяваме, че всички тези 

материали ще послужат за едно задълбочено разбиране. 

 

Със сърдечни летни поздрави: Ули Хюртер, Жан- Мишел Флорин, Томас Люти 

 

 

Ретроспекция към ежегодната биодинамична конференция 2013 

 

Обединения  за нашата Земя 

Ули Хюртер 

 

Земеделската конференция тази година се получи добре. Получихме множество 

положителни отзиви. Надяваме се, че на много места вече се зараждат 

обединения. Тази статия е още един опит да обхванем с поглед зараждането на 

обединения, особено взаимната зависимост между външна и вътрешна работа.  

Какво представлява едно обединение? 

То е една социална форма  на работа или социална практика за съвместна работа, 

за да бъде променено нещо малко или голямо, да бъде придвижено напред в 

посоката на един по-човечен свят. 

В центъра стои  обща задача,  проблем,  цел. Ние знаем, че носим отговорност за 

тях. Дали ще е за цялата Земя като жизнено пространство, или за семената за 
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посев, или за една отделна ферма- кой би могъл да бъде отговорен за това, освен 

нас? Днес възприемаме това индивидуално, но и все повече като общество, като 

съвременници.  И всеки знае, че няма да смогне сам, твърде много работа за 

вършене има.  

Задачата е обща, не само моя.  

Така се поражда ситуацията, в която  поставяме задачата, мотива в центъра и 

различните партньори се обединяват в кръг. В началната фаза на работата 

задачата за съвместна работа трябва да бъде много конкретна.  

Така се поражда  възможността да се запази центъра свободен за общия мотив. 

Все пак съществува опасността един от обединените партньори да се постави в 

центъра: неговите гледни точки, неговото отношение към мотива трябва да бъдат 

определящи. Едни искат само тяхното становище да важи като научно валидно, 

други виждат своето като най-демократично, трети се профилират в посока 

парични средства или се позовават на духовната си задълбоченост и т.н. 

Всички тези много ценни, но и много специфични позиции и приноси трябва да 

бъдат задържани, трябва да останат в кръга, но не бива да окупират центъра. Или 

ако, то това да е за една ситуация, конкретно, така да се каже, по покана на 

всички други, за бъде направена крачката напред за специфичния момент.  

Мотивът, общата цел, обективната потребност трябва винаги да присъстват в 

центъра и това да се актуализира за всеки момент. Обединението е целева 

общност с определена тема. Това е единия аспект или реалност, които се 

отразиха и изразиха в много от разказите и беседите по време на конференцията, 

както и в работните групи. 

 

 Има и една друга реалност. Разбира се, че само вътрешната работа прави 

възможно това външно обединение, запазва го живо и го придвижва напред. Към 

какво ни насочва това? Това е област от стойности, която е общочовешка, 

стойности, които могат да ни свържат един с друг. Когато се отнася до наистина 

жизнено важни  мотиви, ние биваме докоснати в нашата човечност, в нашето 

усещане за човешкото битие.  

Отвъд нашата специфична гледна точка в кръга, ние усещаме и една сфера, която 

обгръща кръга. Достъп до нея има всеки и от нея всеки човек черпи своето „ да 

си човек”. 

Достъпът до този свят на стойностите е съвсем индивидуален. В днешно време 

всеки колективен достъп до нещо носи нещо обидно, може би опасно, също 

отблъскващо и отхвърлящо за всички, които не принадлежат към този колектив. 

Индивидуалният път и ежедневната работа бяха изтъкнати като неотменимо 

необходими от хора като Никанор Перлас, но също и от Раджагопал, от Ларс 

Карлсон и преди всичко от Патрик Холдън, които възприемат/ живеят 

случващото се на социалния фронт всеки ден. Никанор Перлас го описва като 

един диалог между ежедневния ни Аз и висшия ни Аз. Ежедневният Аз бива 

разтърсен от призива за помощ в света. Затова неудобният повик бива 

подминаван и отхвърлян. Когато, обаче, бъде приет, светът на ежедневието ни 

бива поставен под въпрос. ( Пример: Каква полза, ако се старая със всички сила 

да обработвам фермата си био-динамично, когато съседът ми сее ГМО?)  

Стига се до съмнение, борба, изпитания. Започва вътрешен диалог: може ли да 

бъде намерен достъп до една сфера, в която аз също съм, но тя все още не е 
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напълно на разположение, до която имам да се изкачвам един вид? Изкачване 

към едно „ по-висше себе”, защото то не е изцяло навлязло във времето, 

родината му е над-времевото. Но то не е отделено заради това, а подлежи на 

идентифициране като „Аз”: чрез гранични преживявания, в един по-висш 

смисъл. От тази по-висша идентичност може да произлезе един нов поток на 

реализация. „Решението на проблема”, за който се работи в обединението, се 

появява интуитивно. Битието на момента във по-висшето себе отваря погледа от 

сферата на стойностите на човечеството- към които съм намерил своя най-

индивидуален достъп,  към смисъла на обединението и затова проблемът не ми 

се изявява като един, който трябва да бъде решен, а като такъв, който трябва да 

бъде развит от мен като „ носител на стойности”. Грижливо и предпазливо 

трябва да бъде приближено това интуитивно преживяване към сферата на 

делничното Аз и оттам да се реализира във външния  свят на действията. 

 Това, което следва, е една истинска и устойчива промяна  на реалността. Целият 

този процес беше илюстриран от Никанор Перлас в рисунката на лемнискатата. 

Описаният процес е по правило индивидуален като вътрешно диалогично 

случване.  Как да вляза вече свързан с него отново в общноста? Как да стане 

плодотворен за общноста на обединението избликналият интуитивен поток ? 

Имам предвид, че това се случва най-вече, когато всеки е извършил такава 

вътрешна работа. Първоначално интуитивно-творческата нова гледна точка е 

почти като едно нищо пред налагащият се свят на фактите.  Нужно е едно 

специално чуване и слушане, за да може изобщо да бъде усетено новото.  Когато 

съм докоснал тази сфера в самия себе си, разполагам с тези фини уши за чуване 

на този род послания и мога да ги чуя при партньорите в обединението.  

Тази сфера на човешките стойности, до която всеки намира своя най-

индивидуален достъп, е тази, която ни свързва.  Връзката с човечеството в нас е 

индивидуално постижение, но като такава, тя е универсална.  Когато това може 

да се усети в едно обединение, се поражда трансформативната сила да бъде 

преобразен съществуващият свят в един по - човечен свят.  Всеки човек и всяка 

човешка общност могат да съдействат за това. Ние можем да осъзнаем 

отговорността си. Способността за действие, породена от инициатива и 

отговорност, е възможна. 

 

 

Към годишната работна тема 2013/14 

Пчелите, творци на връзки 

Жан-Мишел Флорин 

 

Пчелата, кравата и дъждовния червей като носещи колони на земеделието 

 

Земеделският организъм в биодинамичен смисъл, има две основни посоки в 

своята цялост. От една страна едно хоризонтално измерение, което се изразява 

главно чрез многообразието в ландшафта и сеитбообръщението, от друга страна 

този организъм има и едно вертикална посока, която е по-малко видима, може би.  

За да бъде видяна тя, трябва да се погледне надолу, под земята и после да 

насочим поглед нагоре към небето. Границата между тези две пространства е 

изградена от тънкия слой почва. В тази вертикална посока намираме по-нататък 
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три съществени за плодородието на тази земя животни: дъждовният червей, 

кравата и пчелата.  

За да опознаем по-добре тези животни, можем да започнем от образа на 

растението. То расте с главата ( корена) в земята и със стомаха нагоре ( 

листа/стъбло и цвят). След метаморфозата на листата – разширяване, последвано 

от свиване- се появява цветът: със съвсем нови качества. Най-често това е краят ( 

на живота, бел.пр.) за растението: възниква плодът със семето и цикълът на 

едногодишното растение е завършен. Цялата субстанция изградена от 

растението, освен семето, бива отново отдадена на Земята. Чрез 

селекционерските си изследвания човекът  разви един от потенциалите на 

растението, а именно, да развива от малки плодове наистина големи, сочни 

плодове. И той е разширил тази си дейност върху други органи на растението. 

Така можем да разглеждаме всички растения, с които се храним, като плодове: 

маруля, зеле, цвекло и т.н. 

 

Дъждовният червей като регулатор 

 

Дъждовният червей е първият „регулатор” на плодородието на Земята. Той живее 

в тъмното пространство в нея,  където непрекъснато помага, та цялата 

произведена под Слънцето растителна субстанция, да бъде преобразувана в една 

обща субстанция (според Щайнер хумусът е универсалното семе) , която дава 

възможност на всяко растение да израства. Това пространство се характеризира 

главно от елементите земя и вода.  

 Много интересно е да се изучава света на дъждовните червеи. От 

феноменологична гледна точка могат да бъдат сравнени със стадия на ларвата 

при насекомите. Дъждовният червей е винаги в процес на действие и 

преобразува огромни количества субстанция,  която „ одушевява” чрез своята 

природа на животно.  

Според Рудолф Щайнер той регулира прекалената „ етерност” (жизненост) . Той 

структурира почвата. Изследвания показаха, че  способността на почвата с много 

дъждовни червей в нея да балансира водното си съдържание след проливни 

дъждове, е много по-добра.  

Главната дейност на червеите в икономиката на природата е следната: те живеят 

между минералния елемент и растителния елемент на Земята. Те внасят 

отмрялата органична субстанция на растението, главно листата от повърхността 

на Земята, в подземните си ходове, където ги изяждат.  По време на 

храносмилането  тази органична субстанция се смесва със Земята и се обогавя с 

варовик и други субстанции. Така червеите регулират жизнеността на 

органичната субстанция. 

Следвайки принципa на Гьоте за компенсацията, би могло да се каже, че 

червеите се отказват от едно по-нататъшно развитие, такова като на гъсеницата, 

която става пеперуда и чрез това излишните земни жизнени сили стават 

използваеми. Всъщност това е един вид жертва.  

Ако пристъпим още една крачка напред, можем да зададем въпроса, дали 

дъждовните червеи са интелигентни. Разбира се от само себе си, че не в смисъла 

на интелигентност, която биха могли да използват свободно, а в смисъла на 

мирова (космична) интелигентност, която действа в техните специализирани 
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органи, такава, че на тях се пада задачата за одушевяване на Земята. Поражда се 

впечатлението, че интелигентността действа в една много мъдра връзка между 

тях и Земята: там е царството на съществата на елементите като същества, 

създаващи връзките.  

 

Кравата и зелената част на растенията 

 

Едно съвсем друго обкръжение се създава над Земята, в тревата. Настроението е 

влажно, свежо, елементите вода и въздух играят важна роля. Зеленото растение е 

живото растение, което би продължило все да расте и расте, ако трябваше само 

да остане зелено, освен и да цъфти. В това жизнено пространство живеят много 

животни. Преживните животни играят тук много важна роля, особено 

кравите/говедата. Като свръхспециализирана в яденето   и храносмилането, тя 

преобразува огромни количества сурова храна в това, което някога са наричали 

„златото на земеделието” – тор. Като дъждовният червей и кравата е едно 

животно, което с цялата си скромност и външен облик, се жертва изцяло, за да 

бъде съживена Земята и регулиран растителния свят. Тя разполага със силни 

жизнени сили и подпомага по този начин изграждането на субстанцията.  

 

Пчелите и образуването на плода 

 

Над тези два пласта има още едно, съвсем различно обкръжение- това на цвета. 

В него властват  елементите въздух, светлина и топлина.  Цветът е началото на 

смъртта за растението, той е един процес на разграждане,  който прави по-фини 

субстанциите, изградени в листата и който изразява идентичността на 

растението. 

В тази атмосфера на лекота живеят съвсем различни животни от тези, които са 

под земята. Тук намираме пеперудите и много други насекоми, обикновено в 

стадий на възрастни, т.е. в генеративен стадий, като Имаго, като образ на вида си. 

Интересно е, че цветовето често стават много подобни на насекомите ( вж. 

Suchantke A., das Аtherische - der selbstlose Bildner in „Das Goetheanum“ Nr. 38-09, 

Зухантке.А, Етерното- безкористният строител / бел.прев. тук в смисъл на 

формиращи сили /, сп. Гьотеанумът, бр. 38-09). 

Човек може с лекота да види пчелата като полярност на дъждовния червей. 

Червеят не понася нито светлина, нито сухота или силна топлина; при пчелите 

точно тези са условията, които те търсят. Червеят остава винаги в Земята, докато 

пчелите, както и пеперудите, са единствените животни, които нямат никаква 

връзка със Земята ( повечето насекоми имат един жизнен стадий  -ларва или 

какавида- който бива изживян в земята, върху земята или в дърветата). Ако 

сравним дейностите през годината, червеите са най-актовни през есента, а 

пчелите през пролетта/лятото. 

Редом с домашната пчела, която е единственото ни домашно насекомо в Европа 

има повече от 900 вида диви пчели, които са от огромно значение. Връзката 

между пчели и растения е много важна и от стопанска гледна точка. Точно сега, 

когато пчелите стават все по-малко, това се чувства особено силно. Много от 

културните растения не могат да образуват плод или семе без да бъдат опрашени 

от пчелите. Например овощните дървета от семейство Розоцветни (Rosacae,б.пр.) 
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пеперудоцветните (Papilionacea, б.пр) като люцерната и т.н. 

Изследванията показаха, че опрашването чрез пчелите има въздействие не само 

върху количеството на плодовете, а и върху тяхното качество. Сравнението 

между много и малко посещавани ябълкови цветове показа, че посетените от 

пчелите цветове дават по-големи и по-сладки ябълки.  Дори при лавандулата 

опрашването чрез пчелите повишава съдържанието на етерично масло с 20%. 

Както дъждовният червей регулира етеризирането ( оживяването, б.пр.) на 

почвата в дълбочина, така пчелата ( опрашващата), регулира горе образуването 

на плода на растението, тоест завършека на вегетативния растеж и неговото 

преобразуване в плодообразуване. Според това описание на три толкова важни за 

земеделието животни, човек може да опита едно по-задълбочено разглеждане на 

връзката между растение и животно. В  седмата леция на селскостопанския курс 

Щайнер описва една много хубава картина, казвайки, че растението е даващо,  а 

животното- приемащо. Когато се вгледаме непредубедено в това описание, 

можем да открием много такива взаимовръзки в природата. Днешната наука знае, 

че те  се срещат на многo места в природата.  

 Какво означава това, конкретно казано? Когато, например, има много цветове и 

никакви червеи, които да поемат мъртвата органична субстанция; когато няма 

преживни животни, които да ядат листата и няма насекоми, събиращи нектар, 

растението отслабва и силата за цъфтеж закърнява. Всъщност изобщо не е така, 

че когато няма вредител,  когато няма ползвател, растението расте по-добре. На 

душевно ниво това може да бъде разбрано приблизително както когато  искам да 

направя подарък на някого, но човекът не дойде. Вътрешно се чувствам много 

разочарован и спирам да цъфтя. 

Един втори аспект на специфичното въздействие на пчелите се състои в това, че 

те помагат на растението да достигне до плодообразуването. За целта е 

необходим един специфичен аспект на астралност ( лекциите от земеделския 

курс). Природата ни показва как взимодействието между растение и животно 

води до плодообразуване. Една малка оса пробожда листа или стъблото на едно 

растение (напр. дъбов или розов лист), снася яйцата си там и се развива нещо, 

което изглежда като плод: едно кръгло, отначало зелено образувание, което по-

късно става червено и накрая кафеникаво. Ако отворим галата, вместо семе 

намираме вътре ларва.  Така природата ни показва как вегетативният елемент се 

нуждае от въздействието на животно ( има изключения като тревите , напр.), за 

да образува плод.  Изчезването на опрашващите насекоми поражда големия 

въпрос как ще се отрази това на цъфтенето и качеството на плодовете.  

 Конвенционалното земеделие е пренаторило целия ландшафт чрез интензивното 

използване на азот. Стимулираше се и все още се стимулира едностранчиво само 

вегетативния растеж на растенията. Затова уравновесяването на растенията става 

още по-важно. Трите описани дотук животински вида са от тези, които създават 

равновесие чрез своето животинско (астрално) качество. Те са алхимици: 

преработват огромни количества мъртва, органична субстанция и земя, трева, 

нектар и полени, одушевяват ги и по този начин произвеждат плодове за земята и 

хората. С право можем да наречем тези субстанции плодове, чиято субстанция се 

образува чрез животното: зрънцата пръст, млякото, тора и меда. Тези три 

животни са пожертвали своята проста външна форма и целия си потенциал, за да 

отдадат мъдростта си в преработването на субстанцията. Може би затова човекът 
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е почитал и кравата и пчелата от най-стари времена. В древен Египет вместо 

червея са почитали торния бръмбар. 

 

 

Пчелите и социалното 

Йоханес Вирц 

 

Тайната на  пчелното семейство 

 

В Ефес наричали пчели всички жреци и жрици независимо от пола им. Очевидно 

полът не е играел никаква роля при храмовото служене. Този, който имал право 

да се движи между най- вътрешните свети пространства на храма със статуята на 

Артемида и обществено достъпния площад пред него, се бил издигнал над 

разликите мъж –жена след дългото и строго обучение. При пчелите не е по-

различно: работничките се отказват не чрез обучение, а чрез храненето по време 

на развитието им от своята полова принадлежност. Следствията от това 

отказване са довели до най-висшата социална форма в царството на насекомите. 

Пчелното семейство има само една цел: запазването, подсигуряването и 

размножаването на самото него. За тази цел и до ден днешен по не съвсем 

разбрани от нас пътища, са били изградени много качества, чиято цялост, 

динамика, пластичност и стабилност предизвикват голямо удивление. Това, че в 

едно пчелно семейство има три  различни животни – хиляди работнички, една 

царица и по време на роенето много търтеи, го знае всяко дете.   

Първите живеят през лятото максимум 30 дена и през зимата до 7 месеца. „ 

Движението на масите” в кошера е необикновено, огромно. По време на сезона 

биват отгледани над 170 000  работнички, макар че в кошера не живеят никога 

повече от 35 000 едновременно.  Това изобилие навява почти усещане за 

безсрамие, като в същото време насочва към едно тайнствено значение на 

младежките сили и обновяването на семейството.  

Пластичността на пчелните семейства е удивителна: ако през лятото им бъдат 

отнети младите пчели, като в продължение на седмици се отстранява покритото 

люпило, работничките живеят забележително по-дълго! Семействата познават 

значението на голямата численост и умеят да я запазват дори и в бедствени 

ситуации. Всяка отделна пчела преминава за своя кратък живот през твърдо 

предначертани стадии на развитие: тя почиства след като се излюпи, включва се 

след това в отглеждането  на сестрите си,  по-късно, потейки се, отделя восък и 

изгражда питите, става охранителка и в края на живота си събира нектар, полени, 

вода и винаги когато е необходимо- смола от пъпките, която е основата за 

приготвянето на магическата субстанция прополис. Царицата живее докато  се 

изчерпи запасът от сперматозоиди, тоест от 3 до 5 години. Търтеите остават за 

кратко в семейството.  Те вършат много повече работа от размножителната.  Като 

дружина пируващи веселяци, те са добре дошли и при чуждите семейства и 

създават връзки между пчелните рояци в един район, което и до днес си остава 

загадка за нас. 

 

Подвижност, будност и сигурност в решенията 
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Макар биографията на една работничка да е почти предначертана, тя показва 

неподозирана гъвкавост. Карл фон Фриш, големият изследовател на пчелите, 

можел  чрез един прост трик да създава пчелни семейства, които се състоели или 

само от летящи пчели-работнички или само от такива, които изпълняват задачи 

вътре в него. В първия случай много от работничките ускорявали развитието си и 

поемали по-рано и бързо задачите си на летящи пчели по съществено важното 

събиране на субстанции.   

Във втория случай се наблюдавало едно обратно развитие. Пчелите активирали 

глътъчните си жлези и започвали да обгрижват пилото, докато други развивали 

восъчните си жлези втори път и започвали да строят пити. Пчелното семейство 

като цяло е зависимо от членовете си във всеки от стадиите им на развитие, а те 

имат потенциала да се приспособяват физиологично към необходимата работа.  

В подобна посокасе  насочват и изследванията на Юрген Тауц.  На неговият екип 

се удава да проследи отделни пчели чрез чип, прикрепен на гърба им. 

Наблюдението показва, че през 60% от живота си пчелите „мързелуват”.  Би било 

по-добре казано, че те са внимателни  и готови да поемат работа, която се 

появява внезапно – като истински „скачачи” в най-точния смисъл на думата. 

Томас Сийли е наблюдавал дълги години пчелни рояци. Когато един рояк, заедно 

с царицата напусне кошера, без значение дали с млада или стара, пчелите-

следотърсачи намират най-малко 14 нови обиталища и те биват разгледани и 

оценени, преди да бъде направен избор на нов дом. Оценяването не протича 

относително, а абсолютно- това означава : с едно вродено познание относно това, 

какво е най-доброто за пчелното семейство обиталище. Роякът никога не би се 

разделил заради множеството възможности за нанасяне някъде. Пчелите дават 

урок по взимане на решения: всяка пчела- следотърсач, която е намерила някое 

място, се връща при грозда на рояка и показва на другите посоката, 

отдалечеността и качеството на находката, кръжейки в танц. Когато той описва 

добро ново обиталище, става по-интензивен и интригува повече от сестрите 

също да го разгледат. Не след дълго следотърсачката прекратява танца си. Няма 

упорство, нито лобиране. Пчелите, които са проверили същото място, споделят 

чрез танц оценката си с грозда на рояка- също за определено кратко време. 

Пчелите, които са намерили средно добри обиталища, танцуват по-малко 

интензивно и съответно интригуват по-малък брой сестри да отидат на проверка. 

По този начин пчелите, които танцуват за средно добри места стават все по-

малко и все повече стават тези, които танцуват за наистина добри нови домове, 

които вече са проверили.  Когато около 70% от пчелите затанцуват за едно 

обиталище, решението бива взето чрез мнозинство. Роякът отлита! Важно е да се 

знае: Има само около 500 пчели следотърсачки, които участват в търсенето и 

най-често те са най-възрастните и най-опитните медоносни пчели. Всички 

останали около 15000 пчели се доверяват на тяхното можене и следват избора 

им!  

На Земята там, където тече мляко и мед, кравите и пчелите са представители на 

животните, които чрез своята дейност подпомагат  изобилието в растителния 

свят. Всички преживни животни стимулират чрез пасенето и тора си 

вегетативния растеж на растенията, доколкото количеството им съответства на 

екологичния оптимум. И всички опрашващи насекоми стимулират генеративните 

процеси на цъфтящите растения- образуването на плодове и семена. Когато те 
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посещават цветовете, не биват увредени нито семенниците, нито тичинките, 

напротив, качеството на плодовете и семената се подобрява. Преживните 

животни и опрашващите насекоми, посещаващи цветята, импулсират процесите 

на узряване и образуване- в равновесие се пораждат богатство, многообразие и 

пълнота: млякото и меда са символи на един здравословен живот.  

Ако пътищата, по които пчелите са посетили всеки цвят, се повторят с един 

тънък, може би златен конец, нашите пейзажи ще се окажа покрити с една фина 

тъкан, за която вече съм говорил като за „златния воал”. Чрез тази картина можем 

да разберем какво е искал да каже Щайнер, говорейки за астрализирането, 

одушевяването на пейзажа ( ландшафта ) чрез животните.  

 

 

Да станем като пчелите 

 

Хармонията във пчелните семейства и безусловната себеотдайност на отделното 

животно за целта на запазването на вида и размножаването му често се използват 

като метафора за съвместен живот в общност. Но разликите не бива да се 

пренебрегват.  Пчелите следват идеята и целта на семейството ( на немски – 

пчеления народ, бел.прев.) инстинктивно. В социалното ( на човека, бел.прев) 

нито общата цел, нито способностите, необходими за постигането й, са природно 

подсигурени. Създаването на цели и реализацията им трябва 

 ( !) да бъдат резултат от съзнателни решения и перспективи в действията. Към 

това спадат винаги и осъзнатото претегляне и отмерване на личните и 

обществени стойности. Още повече- дори когато приемем, че неуспехът е 

възможен за всеки социален проект- си заслужава да интерпретираме процесите 

в пчелното семейство като процеси в човешката общност. Бих искал да представя 

и други процеси в пчелното семейство и да се опитам да ги интерпретирам като 

картини от социалното ни. Облитането на цветовете разказва за връзки, белязани 

с ненасилие и които заслужават да бъдат издигнати до един идеал за 

общностното. Процесите на узряване и остаряване, задействани от опрашването, 

разказват за важността на това качество за обновяването и подмладяването в 

растителния свят. В идеалния случай става така, че се получава перспективна 

конфронтация във възгледите за социалните взаимовръзки.  Тяхното прилагане, 

обаче, зависи от това да  стане отказване от старите взаимовръзки и преплитания 

и да се породят нови, вероятно свързани с риск, стъпки.  Процесите в пчелния 

рояк, когато търси нов дом за себе си, е израз на доверие, компетентност и 

проницателна отстъпчивост.  Гъвкавото и единно справяне с работата в кошера е 

признак за една общност, която „знае”  общата цел, както и е в състояние да 

работи съвместно и солидарно за тази цел, поставайки личните интереси на 

заден план.  

Пренесено в човешките взаимовръзки и отношения, една задача поета от един 

човек, изглежда от индивидуалната му позиция на развитие като допълнително 

натоварване и /или като крачка назад. Кой би бил готов да ограничи  или дори 

съвсем да се откаже от собствените си предпочитания от любов към цялото? 

 

По пътя към социалното на бъдещето 
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Позволявам си да твърдя, че нашата неспособност да разберем и мислим 

пчелното семейство като едно цяло, като „ Пчел” така да се каже, е свързана с 

трудността ни да създадем, а също и да живеем един идеал за общност. Ето защо 

за мен е логично, когато Щайнер взима пчелното семейство като модел за 

бъдещото човешко социално формиране. Имагинациите ( мисловните образи), 

които той взима като онагледяване за това, са впечатляващи и лесно се следват.   

Първата имагинация насочва към един общ произход на човека и пчелата.  Да 

приветстваш народа-посестрима и в същото време да разпознаеш разликите 

между двата вида същества, е първото условие. Това, че ние ще можем да 

реализираме едва в бъдеще социалното устройство на пчелите, е свързано според 

Щайнер с това, че „ Пчелът” не е инкарниран напълно, а само в „ органите на 

пчелното семейство”. Това състояние съответства на онова състояние на 

виждащия или по-добре казано : на изследващия духа в състояние на духовно 

виждане. Той също издига своя Аз извън тялото, както „ Пчелът”е  извън 

пчелното семейство.  

Изхождайки от това, бъдещото социално устройство не може да бъде 

„прочетено” от по-висшето познание.  

Крайността на това заключение впечатлява.  

Тя залага по-малко на социално-политическите концепции и повече на 

индивидуалното развитие на всеки отделен! 

Погледнато от тази перспектива, медитативната практика е част от всяко 

обучение, във всеки университет и естествено- във всяка ферма!  

 

 

Социалния еквивалент на рояка, естествените обиталища и отказването от 

развъждане на цариците 

 

В лекциите за сътрудниците Щайнер развива образи и мисли, които могат да 

бъдат включени като основополагащи за биологично-динамичното пчеларство: 

размножаване на семействата чрез роене, подреждане на питите в 

природосъобразни кошери, отказване от развъждането на цариците-майки.  

Първото е свързано със способността  да бъде изживян роякът като едно „ почти 

умиране” на пчелното семейство. С тези думи не искам да кажа нищо против 

това , че пчеларите се радват на рояците. Но все пак, бихме могли да осъзнаваме, 

докато улавяме рояка, че тази част от семейството вече се е отказала от всичко: 

от дома, запасите, питите и люпилото. Чак когато са в новото обиталище ще се 

роди новото семейство! 

Нищо ново не може да се появи, ако не сме готови да се откажем от нещо старо.  

Всички пчелари знаят, че решението за образуването на ново семейство 

произтича винаги от цялото майчино семейство, дори когато има външни 

предпоставки за това. Има ли сравними с това процеси и в социалното ( при 

хората)?Аз мисля, че да- винаги когато в институциите, предприятията и 

общностите протичат процеси на развитие до които има достъп всички 

участващи. Когато са живи уважението и доверието към  постигането на целите 

се стремят всички заедно. Тогава вземането на решения за смяна на посоката, за 

изоставяне на старото и осмеляване за новото стават желание и задача на всички 

участници! Задачата на функциите, диференцирането и създаването на нови 
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области за действие или развитието на нови структури за вземане на решения и 

отговорност, могат да бъдат процес, в който действа цялата общност.  

Естествените кошерища биват отричани  и презирани до ден днешен от много 

пчелари: изразходват много енергия, която пчелите е по-добре да използват за 

събиране на мед.  

Според Щайнер питите са сравними със скелета на животното или човека. 

Средните стени в клетките изглеждат като протези, погледнато от тази гледна 

точка. При гръбначните животни костите (и кръвта, и мускулите) са от 

съединителната тъкан (Mesenchym). Изненадващо е, че в лекциите за сътрудници 

Щайнер описва питите като смес от кръвни, мускулни и костни клетки. Така че 

восъкът и питите са опора, средство и място на обновление на пчелното 

семейство.  

Къде и как могат да изградят общностите сравними с това „ субстанции” като 

съставни части на социалния живот? И поставен въпросът по друг начин: Как 

трябва да се формират връзките, така, че миналото да стане люлка на бъдещето, 

така че да носи началния импулс още дълго време ( като трайната пчелна пита) и 

как се поражда социалният инструментариум ( без питите подвижността на 

народа вътре в кошера би била немислима)? Имам предвид , че те се движат в 

доверие към смисъла и значимостта на съвместната работа или активност! 

С отказването от изкуственото отглеждане на цариците, Щайнер докосва един 

аспект, който и до днес предизвиква поклащане на глави, но от друга страна го 

направи световноизвестен. Защото, според казаното през 1923, „сегашното  

размножаване на пчелите ще доведе пчеларството до изнемога!” Царицата е 

орган на цялото или на единството, което бива разрушено, когато тя бъде 

заменена с една чужда на семейството, купена царица. 

За нас, хората, според мен важи същото, когато развиваме  чувството за 

свързаност с цялото – било то ферма, институция или предприятие. В 

социалното идеите и визиите на предприятието заемат мястото на царицата. 

Редовни срещи, работни заседания, конференции и публикации са един важен 

принос за устойчиво развитие. Тук не става дума за това да се обръща внимание 

само на проблемите и стратегиите за решаване на проблеми,  а да се 

концентрираме върху вътрешната ангажираност на отделния човек, запазвайки 

поглед върху цялото: да му дадем възможност да говори и да усети дали 

произхода и целите все още живеят в съзнанието.  

Целта на събиранията, обаче е и да възприемаме другия с неговите занимания, 

дела, грижи, радости и ако е възможно да ги подкрепим.   

 

Напред към мистериите 

 

При пчелите има процеси, които носят елементи на магичното, въпреки 

научността на нашето общество. Един от тях е изработването на восък ( 

буквалният превод от немски е ” изпотяване на восък”- Wachsschwitzen, 

бел.прев.).  

Нектарът и полените като храна на люпилото са субстанции, които растението 

изгражда от светлина – светлината става веществена! В същото време в младите 

пчели силата за образуване на светлинно вещество се проявява във създаването 

на восък и восъчни пити. В пламъка на восъчната свещ веществото в крайна 
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сметка се освобождава от своята материалност.  

Такива процеси са метаморфозирала съставна част на всяка креативна ( в смисъл 

на вътрешно творящо активна) институция или група: в идеалния случай  в 

дейностите на участниците идеята или Духът стават „веществени” в продукт или 

в изграждането на урока или в намирането на нова терапия за тялото и душата. 

Те могат да имат очакваното въздействие само, ако бъдат приети и използвани  

като продукти, храносмлени като материала от един урок и развити в 

способности. Или разтворени в терапевтичното из- целяващо ( възвръщащо 

целостта). 

Когато това се случи идеите, разработките, концепциите и волевите сили на една 

общност, са постигнали своята цел.  

Както е било в старите мистерии, ние като общност се движим между духа и 

материята, между храма и ежедневието. Когато това познание се живее 

съзнателно, сродните същества пчелно семейство и човек, започват да се 

приближават бавно едно към друго.  

 

 

 

Превод от немски 

 

 

 

 


