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ЕДИНСТВОТО НА ЖИВОТА

/по Учителя*/

„Понеже  живеем  в  Бога,  то  в  нас  живеят 
всички.  Като включим Бога в нас,  трябва да 
включим в нас всички други същества“.

Учителят.

Да се издигнем до съзнанието за единството в живота, значи да чувстваме, че 
всички живеят в нас и ние живеем в тях. Това става ясно само когато познаем Бога и 
почувстваме  Неговото  присъствие  в  нас.  –  Защо?  –  Защото  във  всички  същества  в 
глъбините на тяхното естество живее Бог. Затова, когато се издигнем до познаване на 
Бога, когато съзнаваме Бога в себе си, то естествено е да почувстваме, че сме едно с 
всички. Защото Бог живее в нас, живее и във всички други същества.

При такова разбиране, когато погледнем някое същество, ще кажем в себе си: 
„Това си ти!“

Когато човек издигне съзнанието си в по-висока област, като че ли завеса се дига 
от пред очите му и чувства, че е едно с всичко. Това съзнание за единство може да трае 
само една секунда, а след една секунда завесата пада и той пак си остава със старото 
съзнание  и  чувства  отделеността  на  всички  същества.  Някои  са  имали  подобна 
опитност един или няколко пъти в живота си. В този момент на издигнато съзнание 
човек не само чувства единство с всичко, но чувства любов към всички.  Значи, това 
чувство на единство води до любовта към всички.

Един брат разказва следната своя опитност: „Веднъж пътувам пеш от с. Мъглиж 
до Казанлък и в един момент почувствах, че съм едно с всички планини, дървета, цветя, 
които  виждах  около  себе  си  и  всички  звезди  и  с  всички  същества.  Като  че  ли  се 
пробудих  от  дълбок сън.  Като  че  ли влязох  в  света  на  една велика  реалност.  Това 
съзнание трая само малко време“.

И по много други начини можем да дойдем до идеята за единството на живота.

По-долу ще дам няколко примера.

* Настоящето изложение е написано по беседите и лекциите на Учителя и по общи и 
частни разговори с Него
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----------

„Седемте  тона  в  музиката  отговарят  на 
седемте  краски.  Тонът  „ДО“  отговаря  на 
червената краска,  „РЕ“ – на портокаловата и 
пр.“

Учителят

Тия  думи  се  потвърждават  от  много  факти.  Например,  рускинята  Уиковска, 
която  има  развито  шесто  чувство,  пише  статия  „Звук,  цвят,  число“,  в  която  излага 
съответствието  между  тях.  Със  своето  развито  шесто  чувство  тя  вижда  краски  и 
картини,  които се явяват пред нейните очи при свирене на определена музика. При 
друга музика тя вижда други краски и картини.

Нейната идея намира потвърждение в откритието на младия съветски инженер 
Константин  Леоптиев.  Той  е  построил  електротехнически  апарат,  който  превръща 
звука в цвят. Този апарат беше изложен на съветската промишлена изложба в Лондон 
през  юли  1961  година.  Публиката,  която  присъства  на  изложбата,  като  слушала 
музиката,  виждала цветове на екрана.  При друга  музика други  цветове се явяват на 
екрана.

Интересно е, че има аналогия между тоновете и химическите елементи. Значи, 
че тоновете се повтарят след всеки седем тона. Например, седем тона след тона „ДО“ 
имаме горно „ДО“; седем тона след „РЕ“ имаме горно „РЕ“ и т.н.  Интересно  е,  че 
същото виждаме и в тъй наречената периодическа система на химическите елементи на 
Менделеев.  Ако наредим химическите  елементи  според големината  на  атомните  им 
тегла, ще видим, че след всеки седем химически елемента идват елементи с подобни 
свойства.  Например,  първият химически елемент прилича на осмия,  на 15-тия и пр. 
Вторият прилича на 9-тия, на 16-тия и пр. Химическите елементи, които са отдалечени 
един от други със седем елемента,  се събират в една химическа група, понеже имат 
аналогични свойства. Например, в алкалната група влизат елементите калий, натрий, 
литий, цезий и пр. Същото е с елементите на алкалоземната група: калций, магнезий и 
пр.

В природата забелязваме и друго нещо: когато броят на трептенията в секунда 
на тона стане по-голям, то вече престава да имаме тонове, а друго нещо, например, 
краски. Значи, краските са в същата музика в по-горни октави. Същото можем да кажем 
и за химическите елементи. Например, ако един химически елемент е аналогичен на 
тона  „ДО“  или  на  червената  краска,  то  следващият  химически  елемент  в 
периодическата система на елементите съответства на тона „РЕ“ или на портокаловата 
краска и пр.
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Всичко това говори, че има единство в природата.

--------------

„Отделният  човек съдържа в  себе  си всички 
хора, животни и растения. Той съдържа в себе 
си  цялата  природа.  Затова,  именно,  човек  е 
наречен „малка вселена или микрокосмос“.

Учителят

Ако  вземем листо  от  бегония  и  заровим половината  в  пръстта,  то  ще  пусне 
корен, стъбло и цветове. Това показва, че силите и свойствата на цялото растение се 
съдържат  в  листа.  Като  друг  пример  можем  да  вземем  ириса  на  човешкото  око. 
Състоянието на цялото тяло, на всички органи е изразено в ириса. Ако забучим върбова 
пръчка  в  земята,  тя  ще  даде  цялото  дърво.  Ако  случайно  се  откъсне  един  лъч  от 
морската звезда, той може да възобнови целия организъм. Това показва, че един лъч от 
морската звезда съдържа свойствата на цялото тяло. Хидрата е животно голямо 1-1,5 
сантиметра. Живее в нашите езера и блата, закрепена за водорасли или сламка. Около 
устата си има венец от пипала. Ако разделим тялото му на няколко части, то всяка част 
ще възпроизведе цялата хидра. Значи, всяка клетка на хидрата съдържа свойствата на 
цялата хидра.

Тия примери илюстрират следния закон: Частта съдържа свойствата и силите на 
цялото. Ако този закон отнесем до човека, ще кажем, че човек съдържа целия космос в 
себе  си.  Окултната  наука  казва,  че  микрокосмосът  е  отражение  на  макрокосмоса. 
Макрокосмосът се съдържа в микрокосмоса. Следователно, всичко, което виждаме в 
космоса, има своето отражение в човека.

Ето  защо  Учителят  казва:  „Всички  същества  вън  от  вас  имат  представители 
вътре във вас“. Затова, ако искате да се помирите с някого, примирете се по-рано с 
неговия представител вътре във вас и това ще приготви и улесни помирението и вън.

Значи, не само ние образуваме единство с всички същества, но същевременно те 
се съдържат и вътре в нас. С тия разсъждения близостта между нас и всички същества 
става още по-жива, още по-понятна.

--------------

Учителят дава следния пример: Когато с едната ръка ударим силно другата или 
крака си, чувстваме болка. В този случай ние бием себе си. Ако съзнаваме единството 
на живота, то когато някой бие някого, ще знаем, че той бие самия себе си. Един наш 
брат,  в едно село в Търговищкия окръг,  понеже бил вегетарианец,  бил намразен от 
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другите,  защото  се  делил от  другите.  Затова  един  от  яд  му ударил  една  плесница.  
Нашият брат му казал: „Братко, ти себе си биеш“.

Учителят дава следния пример: Някой си Иван бил голям пияница. По някой път 
толкова се напивал, че падал в калта и оставал там, без да има сила да се повдигне. 
Веднъж той казал на себе си: „Иване, ти си животно, ти съвсем си изгубил човешки 
образ!“ Учителят се пита: „Кой на кого говори в случая?“ В него има един горен Иван, 
който  говори  на  долния  Иван.  Горният  Иван  това  е  нашата  душа,  Божественото 
съзнание в човека, а долният Иван е обикновеното човешко съзнание.

Този  пример  показва,  че  в  човека  освен  обикновеното  съзнание,  има  и  едно 
висше съзнание.  Именно, когато в човека се събуди висшата душа, висшето съзнание, 
той ще чувства единството на живота, понеже в това висше Единство се проявява Бог.

---------------

„За  да  види лицето  си,  човек трябва  да  има 
огледало.  Всички  хора  едни  за  други  са 
огледала,  в  които  могат  да  се  оглеждат. 
Следователно, когато обичате един човек, вие 
се  оглеждате  в  него  като  в  огледало. Пък и 
този, когото обичате, също се оглежда във вас. 
Като се види в някое огледало, човек се радва. 
Защо?  Защото  вижда  Божественото  в 
огледалото.  Образът,  който  вижда  в 
огледалото, е чист и неопетнен“.

Учителят

Тия думи на  Учителя  на  пръв  поглед са  много загадъчни,  но те  могат  да се 
разберат лесно от гледището на закона на единството. Горните думи на Учителя се 
разбират така: Този, който люби в човека, е Бог. Винаги, когато човек люби, проявява 
Бога в себе си. Когато човек обича някого с Божествена Любов, той вижда и обича Бога 
в другия. Значи, в първия човек обича Бога, а във втория човек Бог е, Когото обичат. 
Затова Учителят казва, че когато човек обича някого, последният е огледало, в което се 
оглежда.

В  горните  думи  на  Учителя  защо  е  казано:  „Човек,  като  се  вижда  в  някое 
огледало, се радва“. Защо? Защото той кого вижда в огледалото? – Бога! А пък всеки, 
който вижда Бога, се изпълва с радост, защото този образ по красота надминава всяка 
друга красота.
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От друга  страна,  защо в горните думи на Учителя е казано:  „Образът,  който 
вижда в огледалото, е чист и неопетнен“. Защо? Защото образът на Бога е  винаги чист 
и неопетнен.

Ето защо, голяма привилегия е да обичаш. Защо? Защото да обичаш, значи, да 
дадеш място на Бога, на Великото в себе си да работи чрез тебе. Защото, като обичаш 
някого, ти ставаш способен да виждаш присъствието на Бога в него и да Го обичаш.

Затова никога не казвай, че този или онзи не заслужава твоята любов. Защо по 
този начин да се лишаваш от тази велика привилегия да обичаш?

----------

„Небето  е  съобщение  на  Разумни  Същества, 
които живеят в единение.  Всички се обичат и 
живеят  един  за  друг. Понеже  са  разумни, 
тяхната  висша  обстановка  е  най-красива  и 
тяхното състояние е възможно най-идеалното, 
което може да съществува. Това е общение на 
разумни души“.

Учителят

Ангелите,  напредналите  същества  в  Небето  чувстват  единството  на  всички 
същества  и като работят за другите  съзнават,  че  работят за  себе си, понеже всички 
същества са техни и те са във всички същества. Това определя начина на живота им.

Те прилагат закона на единството в живота. Те не работят за себе си, а работят за 
Бога и от любов към Бога работят за всички. Възнаграждение за техния труд е радостта, 
която имат при служенето. Ние искаме да знаем, какво са те. Много лесно.

Да погледнем цветята, облаците, изворите, планините, звездите. Те са израз на 
тяхната  дейност.  Красотата  на  цветята,  на  звездите  и  пр.  говори  за  красотата  на 
вътрешния живот на Напредналите Същества, които работят в природата.

Те са красиви,  защото техният душевен живот е  красив.  А душевният живот 
извайва  вътрешната  форма.  Макар  и  да  имат  милиони  години  живот,  те  са  млади. 
Защо? – Защото в душевния им живот има хармония, живеят в чистота и любов. Те 
живеят  в  постоянно  вдъхновение,  понеже  винаги  гледат  величието  на  Божествения 
свят.  Когато доловят мисълта  на  Великото Разумно  Начало,  у  тях  веднага  се  явява 
вътрешен подтик да я изпълнят.
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Работят върху вътрешната лаборатория на природата.  Колкото са на по-горна 
степен на развитие, толкоз имат по-трудна работа. Едни от тях ръководят човешката 
култура и раси. Други ръководят еволюцията на по-долните природни царства и пр.

Чувството за единство произтича от следното:

1. От съзнанието, че всички същества са клетки на великия космически организъм: 
значи, всички са части на едно велико цяло.

2. От закона,  че  частта  съдържа в  себе  си цялото,  целият  космос.  Значи,  всяко 
същество крие в себе си целия космос.

3. Чувството за единство произтича от съзнанието, че през всички същества минава 
един и същ живот, животът на Бога.

Чувството за единство не значи обезличаване. Всеки човек е отделна монада.

----------

Чувството  за  единство  в  живота  носи  подем,  обнова,  радост,  защото  ти  се 
свързваш с целия космос, космичният живот се влива в тебе и ти чувстваш в себе си 
прилив на изобилен живот. Така ти ставаш много богат.  Космичният живот, който се 
влива в тебе, разцъфтява всички твои дарби, добродетели. Защо? Ще си послужим с 
един пример:

Все едно, че вашата душа е градина с цветя и овощни дървета. Изобилни води я 
напояват.  Цветята  и  овощните  дървета  в  градината  на  твоята  душа  символизират 
дарбите и добродетелите в тебе, а водата, която ги напоява, символизира живота, който 
иде от целия мир и се влива в тебе.

-------------

При съзнаване единството на живота, ти имаш ново отношение към служенето. 
Като служиш на другите, ти съзнаваш следното:

1. Когато правиш нещо някому, съзнаваш, че го правиш на Бога, защото Бог живее 
в тебе.

2. Когато правиш нещо някому, съзнаваш, че изпълняваш волята на Бога, понеже 
Бог го обича и желае неговото повдигане.

3. Когато служиш на другите, съзнаваш, че служиш на себе си  , понеже ти и те сте 
едно: те живеят в тебе и ти живееш в тях.
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Една психологическа страна на служенето е следната: Когато служиш на Бога, 
да съзнаваш,  че Божието дело е твое дело, че твоето дело и Божието дело са едно и 
също нещо, защото си едно с Бога.

--------------------

„Отделни  индивиди,  общества  и  народи 
трябва  да  се  съзнаят  като  части  на  едно 
Велико  Цяло,  за  да  внесат  промяна  във 
формите на живота. Това е новото разбиране. 
Това  е  съзнанието,  което  изгрява  днес  в 
човешкото  съзнание.  Това  е  новата  вълна, 
която е започнала да действа в живота. Тя вече 
се чувства все по-мощно във всичките области 
на  живота.  Тя  ще  залее  всички  общества  и 
народи  и  ще  изгради  основите  на  красивия, 
разумен и хармоничен живот на земята“. 

„При новото разбиране /съзнаване единството 
на живота/, човек вижда, че благото на всички 
е негово благо“.

Учителят 

Един чуждестранен кореспондент посети Учителя при Седемте Рилски езера и 
Го  попита:  „Колко  души  са  Вашите  хора?“  Той  искаше  да  знае,  колко  души  са 
членовете на Бялото Братство. Учителят отговори: „Всички са наши и ние сме техни, 
само че не се познаваме“. С тия думи Учителят е загатнал за единството на всички 
същества.

Чувстването  на  единството  на  всички  същества  изменява  основно  живота  на 
човека. Когато хората дойдат до осъзнаване на единството, социалният и всички други 
въпроси,  които  вълнуват  човечеството,  ще  бъдат  разрешени.  Защо?  –  Защото  това 
съзнание води до любовта, а любовта разрешава всички социални въпроси.

Учителят казва: „Това разбиране на живота ще даде ново направление на труда.  
Подтикът при новите форми на труда ще бъде любовта“.

Има разлика между работа по задължение и работа по свобода. При работа по 
задължение, ти не си свободен, ти си задължен да направиш това или онова.  А при 
работата  по свобода отвътре идва подтикът за работа.  Работа  по свобода има само, 
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когато подтикът за работа е любовта. Така работят Светлите Същества горе. Така ще 
работят хората на новата култура, която иде.

----------------

„Както живеят в невидимия свят, така ще 
живеем и ние“.

Учителят

Един окултен закон гласи: „Всичко, което е горе, слиза долу“. Значи, това, което 
е в невидимия свят, слиза и се осъществява във физическия свят. Този закон можем да 
проверяваме в нашия живот. Ще дадем няколко примера:

1. Мислите,  чувствата,  желанията  и  стремежите,  които  имаш,  „са  горе“  в  твоя 
душевен свят. Но те слизат долу във физическия свят и извайват твоето лице. 
Твоето  лице  показва,  какви  са  били  твоите  мисли  и  чувства  в  миналото.  А 
сегашните твои мисли и чувства след време ще слязат долу и ще изваят твоето 
бъдещо лице.

2. Имаш някои мисли и желания. Те са горе в твоя душевен свят. После те слизат 
на земята и се реализират. Затова Учителят казва: „Това, което желаеш, ще се 
реализира“.

Този закон може да се провери и в друго отношение.

Въз основа на този закон животът, който живеят горе Напредналите Същества, 
слиза на земята. Както е писано в Писанието:  „Да дойде Твоето Царство на земята, 
както е горе на небето“. Съществата горе живеят в закона на единството, в любовта. 
Този живот ще слезе долу и ще се реализира на земята. Това ще подготви шестата раса. 
Това ще даде условия за нейното идване. 

-------------------

„Земята  се  движи  към  пристанището  на 
любовта“. „Защо ви събрах в тази школа? За 
да ви подготвя за живота на шестата раса, та 
когато тя дойде, да сте готови“.

Учителят

Ученикът може да улесни изпълнението на тази мисия на Учителя по следния 
начин:
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Да размишлява всеки ден по 5-10 минути върху единството на живота. 

При  това  размишление  ще  има  предвид,  че  всички  същества  са  клетки  на 
космическия организъм, ще има още предвид закона, че частта съдържа свойствата на 
Цялото, че всеки съдържа в себе си целия космос. После ще вземе предвид, че Бог, 
Който живее в човека, живее и във всички същества, че през всички същества минава 
един и същ живот, животът на Бога.

Когато ученикът чрез подобно размишление се домогне да преживее единството 
на живота, той е подготвен за живота на шестата раса. Защо? Защото по този начин ще 
почувства  всички същества  близки до себе  си и  у него ще се  събуди космическата 
любов, както към добрите, така и към лошите, защото ще знае, че и лошият всъщност е 
добър, само че още не е проявил своята доброта. Проявата на добротата в него е въпрос 
на време. Любовта на ученика към лошия ще ускори този процес: събуждаме добротата 
в него. Защото любовта има свойство да преобразява тия, към които е насочена.

За да се подготви за живота на шестата раса, ученикът трябва да развие в себе си 
и  всички  други  качества,  които  ще  отличават  човека  на  шестата  раса.  Къде  ще  ги 
намери?  Те са изложени в лекциите и беседите на Учителя. Идеите, изложени в тях, са 
идеи на шестата раса, приложението им ще подготви ученика за шестата раса.

Един  закон,  който  излага  Учителят,  гласи:  „Природата  има  особено 
благоволение  към  тия,  които  живеят  в  любовта.  Затова  тя  ще  приготви  най-добри 
условия за човека от шестата раса“.

В един разговор на Витоша Учителят казва:  „Природата ще бъде по-красива, 
отколкото е сега“. 

Така тя ще изрази своето благоволение към човека на шестата раса. Има и други 
причини, поради които природата ще бъде по-красива. Горе, в Божествения свят има 
неописуема красота. Въз основа на поменатия по-горе закон, тая красота ще слезе и ще 
се  прояви  на  земята.  От  друга  страна,  Напредналите  Същества,  Които  ръководят 
процесите в природата, подлежат на еволюция и, когато те се издигнат на по-висока 
степен на развитие, това естествено, ще се отрази и на самата природа и тя ще стане по-
красива.

Плодовете ще бъдат други: ще съдържат всички хранителни вещества, нужни за 
човешкия организъм и ще бъдат ароматни. Човек ще премине към плодоядство.
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