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Книгата „Един-е-ние“
Тази книга отразява един миг от живота на една група съмишленици. Група от хора, съзнателно избрали подобен за
всички начин на мислене – като опознавам себе си, ще опознавам света; работя върху себе си, за да съм полезен на всички.
Всички или Цялото е онова дърво, в чиито клони сме ние.
Листата нямат лични имена. Те са подобни по форма и
структура, но всяко има своя изгрев и залез и не си пречат едно на друго по пътя между небето и земята. И все пак остават
част от дървото. И всяко поглъща живителните сокове от корен и стъбло и ги преработва в поредната опора на Битието,
наречена видим свят.
Книгата „Божествената мисъл“ е от поредицата Младежки
окултен клас. Усвояването на знанието в беседите проникна у
всеки член на групата в три направления: в неговата основа,
корените му, там, където човек създава това, в което ще вярва, филтърът, през който ще пропуска доброто и полезното за
него. Това са Законите и правилата в живота му.
Второто направление на изучаване на беседите са онези
свещени думи, които съдържат и отпечатват точната енергия.
Това са формулите и молитвите, стъблото, което пренася храната за душата.
И третото направление са съзнателните движения в пространство и време на човека, короната от клони на дървото, защото и човекът е короната на творението. Това са упражненията и опитите в Учението на Беинса Дуно.
Корен, стъбло, листа.
Закони, формули, упражнения.
Мъдрост, Любов, Истина.
Отец, Син и Дух.
Така сме усвоили Троицата. А заглавието на нашата книга
е сладкият плод за всички нас. И искаме да го споделим.
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ПРАВИЛА И ЗАКОНИ
Правилата и законите са извадени чрез ключови
думи: „трябва“, „казвам“ и „правете това“.

Беседа 1

Божествената мисъл
◊ Който разбира живота, знае какво се изисква от него всеки даден момент. Не разбира ли живота, той се
обърква и изпада в драматично, комично или в трагично положение.
◊ От човека зависи да бъде животът му комичен, драматичен или трагичен. Сам по себе си, животът не е
нищо друго, освен драма.
◊ Като ученици, вие трябва да работите върху пробуждане на висшето, Божествено съзнание в себе си, както
и върху организирането на висшите центрове като проводници на Божествените идеи и чувства. Това се постига чрез новите мисли. Достатъчно е да насочите ума
и сърцето си към новите, светли идеи, за да започнат
те да работят във вас и да организират ума и сърцето
ви, да събудят висшите умствени центрове. За каквото
мисли човек, това става.
◊ Пазете се от правилата на стария живот, които са
вече изтъркани грамофонни плочи. Не ставайте грамофони, но проводници на новата мисъл, на новите чувства и на новата песен.
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◊ Като ученици вие трябва да се стремите към новия
живот, който иде сега, и да ликвидирате със старото
◊ Ако търсите Бога, ще Го намерите в новия живот, а не в
стария
◊ Бог твори нова земя и ново небе. Значи старият човек
трябва да си замине, да отвори път на новия.
◊ Бъдещето е в ръцете на новия човек. Ако искате да познаете кой е стар и кой – нов човек, вижте каква храна
употребяват, с какви мисли и чувства се хранят. Старият човек се храни с отрицателни мисли и чувства – завист, користолюбие, страх, съмнение и т.н. Новият човек се храни с положителни мисли и чувства
◊ Новият и старият човек се различават един от друг и по
методите, с които си служат: новият човек си служи с
методите на светлината, а старият – с методите на тъмнината.
◊ Човек трябва да се познава добре, да знае с какви дарби и способности разполага, за да може да се справя с
всички мъчнотии в живота си.
◊ Поставяйте всяко нещо на своето място. Ако отивате на сватба, ще се облечете в нова, чиста премяна; ако
отивате на лозе, ще облечете работническите си дрехи
и ще вземете мотика в ръка; ако влезете в църква, ще
се прекръстите, ще запалите свещ и ще слушате какво
чете свещеникът. Вземете ли мотика в ръка и влезете в
църква, вие ще изпаднете в комично положение.
◊ Който иска да бъде активен, дееспособен, трябва да се
стреми към разбиране на целокупния живот.
◊ За да разшири съзнанието си, той трябва да гледа на
всяко явление като на част от целокупния живот, да
знае, че между всички явления има тясна, неразривна
връзка.
◊ Който иска да се благослови трудът му, нека вложи
енергията си за повдигане на цялото човечество.
◊ Ето защо, когато се говори за велики работи, ще знаете, че те са дело на целокупния живот.
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◊ По същество енергията е една и съща, но различна по
направление. Ако посоката ѝ е възходяща, и резултатът
ще бъде възходящ; ако посоката ѝ е низходяща, такъв
ще бъде и резултатът
◊ Като знаете силата на мисълта, хранете в себе си само
светли и възвишени мисли, които повдигат, съграждат
и обновяват човека.
◊ Знайте, че колкото по-големи са мъчнотиите ви, толкова по-големи постижения ви чакат. Човек става велик само когато минава през големи мъчнотии и изпитания и ги преодолява.
◊ В каквото течение попадне, човек неизбежно се намира
под неговото влияние. В този смисъл, той не може да
избегне закона на влиянието. Едно се иска от вас: да се
стремите към добрите влияния и да избягвате лошите.
◊ Вие трябва да се стремите към новото, което иде вече
в света. Кое е новото, към което трябва да се стремите?
Новото подразбира нови схващания за живота, нови
възгледи за всичко, на което се натъквате.
◊ Чрез страданията животът се организира и оформява.
◊ Как се постига новото? – Чрез съзнателна работа,
външна и вътрешна.
◊ Добрите резултати не се постигат чрез бързане, но
чрез постоянство и любов.
◊ Природата работи постоянно, планомерно, тя никога
не бърза. Ще кажете, че страданията ви като ученици са
големи. Това е криво разбиране.
◊ Всички същества страдат, независимо от това, дали
са ученици, или не.
◊ Колкото по-будно е съзнанието на човека, толкова поинтензивни са страданията му.
◊ Нищо в природата не се губи. Следователно енергията
на човека, който се жертва за общото благо, се влива
в много същества, които възприемат неговите енергии
и ги разпространяват.
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◊ Докато сте на земята, страданията са неизбежни.
Влезете ли в духовния свят, там съществуват други закони. Не избягвайте страданията, но се ползвайте от
тях. Всяко страдание крие някакво благо в себе си – гледайте да не изпуснете това благо.
◊ Една от първите задачи на ученика е да изучава своя
живот, да дойде до познаване на своите добри и лоши
черти. За да стане истински ученик, той трябва да се освободи от всички слабости.
◊ Стремете се да превръщате енергията на завистта в
положителна. И тогава вместо да пожелавате на ближния си по-голямо зло, пожелайте му по-голямо добро
от вашето.
◊ Той разбира, че всички добри и възвишени прояви в живота са Божии и затова казва: „В бъдеще Бог ще се прояви по-силно, отколкото днес“
◊ Работете върху съзнанието си, да измените коренно живота си и разбирането си за него. Дайте широта,
простор на душата си.
◊ Във всяка добра проява да виждате нещо Божествено.
Помнете: като помагате на другите, вие помагате и на
себе си. Като давате свобода на Божественото, вие сами
се повдигате и усилвате духа си.
◊ Не подпушвайте себе си; не подпушвайте и ближните
си. Нека Божественото в човека се проявява свободно
◊ Никой не може да носи земята на гърба си, но всеки може да носи по една малка частица от нея.
◊ Привилегия е за човека да страда. Чрез страданията
той вижда, че е предпочетен.
◊ Който не е учил, не е страдал, не се е мъчил, животът му
не се нарежда добре. Трудолюбивият ученик се възнаграждава, а ленивият – страда.
◊ Като човек, като ученик в живота, всеки трябва да
бъде носител на Божествените идеи, колкото малки и
да са те, колкото страдания и да му причиняват. Наймалката Божествена мисъл е в състояние да повдигне
човека, да го постави на здрава основа.
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◊ Вярвайте в Божественото в себе си; вярвайте в Божественото във всички хора.
◊ Не се стремете да станете велики хора, но дайте път
на Божественото в себе си. То ще ви направи велики.
Божествените мисли правят хората велики.
◊ Като вярва в Божественото Начало, човек усилва вярата си. Вън от Божествените мисли вярата не може да
се прояви. Много естествено, ще вярваш в това, което
съществува, а не в това, което не съществува
◊ Единственото реално нещо в човека е Божественото,
което е вечно и неизменно.
◊ И тъй, който иска да се развива правилно, трябва да
приеме съществуването на Божественото Начало в
себе си като аксиома.
◊ Приемайте и вие малките Божествени идеи, в които е
скрит животът на цялото.
◊ Пазете следното правило: ставайте от сън с радост,
че носите Божественото в себе си и с негово съдействие можете да развивате дарбите и способностите си.
◊ Вярвайте във всяка Божествена мисъл, колкото да е
малка, като зародиш, от който може да израсте голямо, велико дърво.
◊ И най-малката Божествена мисъл е магическа пръчица, която ви отваря път навсякъде.
◊ Да вложите в ума си мисълта, че Божественото Начало
е във всеки човек.

Беседа 2

Великите хора
◊ Важно е да се знае кой е бил първият тласък в човека, да
работи върху себе си и да стане велик. Първият тласък в човека за съзнателна работа се крие в мисълта.
Мозъкът оформява човешката глава и определя границите, в които човек може да се движи.
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