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ПЪТЕКА „СИЛА И ЖИВОТ“
ЛЮБИМАТА ПЪТЕКА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

1. Възлизането на планината не е разходка или спорт. То е влизане в нови условия за работа и учение.

2. Поклонение, свещенодействие. Ходенето на планината е поклонение, свещенодействие. Като дойдете 
на планината, трябва да имате нейното разположение

3.  Да познаем себе си. Защо отиваме в свещеното царство на планината? - Да се потопим в живота на 
планината, да освободим душата си от всички грижи, да почувстваме своето истинско естество, да 

намерим, да познаем себе си.

4. Да излезем от средата. Човешките мисли, чувства и желания гравитират към известни   центрове, 
каквито са градовете, селищата. Те образуват среда, в която човек е потопен. Тази среда не винаги е 
благоприятна за него. Необходимо е понякога да се излезе от нея, да дойде човек в  непосредствен 

контакт със силите на природата, да се пречисти, обнови, подкрепи, да почерпи вдъхновение и сили 
за работа.

5. Връзка с напредналите същества. Като съзерцаваме величествения свят на планината, когато сме 
в досег с камъните, цветятя, езерата, ние се свързваме с напредналите същества.

6. Да се събуди божественото у нас. Като се събираме тук на планината, ние имаме за цел да се събуди 
Божественото у нас, или ние да се събудим за Божественото - да го оценяваме. Считайте, че вятърът вее 

за вас, реките текат за вас, Слънцето грее за вас, планината е създадена за вас.

7. Да възстановим Връзката си с Бога. Ние сме дошли тук, за да възстановим връзката си с Бога. В 
планината имате най-добрите условия за възстановяване връзката си с Бога. Работете съзнателно върху 
себе си, за да се свържете с Бога. Божественото слиза периодически, за да ни помогне да възстановим 

Божествената Хармония. Сега сме в такава епоха. Ако не я използвате, ще чакате друго време. 
Божествената връзка е  ключ на всички тайни.

8. Да се свържем с Божията мисъл. Божествената мисъл се изразява в разни форми: Звездите, Слънцето, 
Луната, човекът, животните, растенията, минералите и всичко около нас. Ние трябва да учим, да се 

свържем с Божията мисъл. Свържи се с Божията мисъл и здравето в тебе ще се възстанови. Мисълта е 
сила, която може да лекува. Нашата цел е да образуваме връзка с Бога чрез външната природа. Като седим 

тука на планината, ние ще приемаме Божествените мисли и ще ги изпращаме по целия свят.

9. Да разберем Волята Божия и да я изпълним, да се облагородим и върнем обновени. Ние сме дошли на 
планината, за да образуваме връзка между физическия и духовния свят. Ако мислите, че няма никой на 

планината, много се лъжете. Цялата планина е пълна с очи. Като минавате, те ви гледат. Ако ви се отворят 
сега очите, ще видите тук пред себе си един друг свят.

 

УСЛОВИЯ,
които трябва да изпълним, за да можем

ДА СЕ УЧИМ В ПЛАНИНАТА

Когато дойдете на планината, трябва да имате разположението на планината!
За да се ползвате от планината, трябва да се потопите в нейния живот.

36. Работете заедно. Смисълът на живота не е в уединението, в отделянето от хората. Бог 
е създал хората, за да работят заедно! Привилегия е да общуваш с което и да е същество, 

понеже е създадено от Бога.

37. Работа над себе си. Да наблюдаваме и изучаваме природата с цел да преустроим своя 
живот, това наричаме работа над себе си.

38. Изучаване на планината. Изучавайте планината. Съставяйте си всеки ден по една 
малка програма. Събирайте се, четете заедно, изучавайте геологията на планината, 
метеорологията, минералогията, астрономията, камъните, тревите, цветята, водите, 
насекомите, небето, облаците, линиите на билата и върховете. Учете се да рисувате. 

Изучавайте всичко, което ви обръща внимание, а същевременно и влиянието, 
което оказва върху вас.

ПЛАНИНАТА

Бог, Любовта се проявяват посредством храната, водата, въздуха, светлината и всички същества, чрез Великия Всемир.

10. Енергии. Тук са складирани грамадни енергии във въздуха, скалите, водите, дърветата, цветята. Тези енергии влияят на 
човека и той може да ги използва за свое добро.

11. Акумулатори на енергия. Планините представляват акумулатори на енергия. Тези върхове са акумулатори и 
трансформатори на слънчеви енергии, които идват към Земята.

12. Разумни сили. Зад енергиите на планината има разумни сили с които човек влиза във връзка. Това действа за неговата 
физическа и духовна обнова.

13. Великият план. Тези форми тук са работени в течение на милиони години от разумни същества по един велик план.

14. Въплътена мисъл. Природата е жива и разумна. Тук има изложба, приготвена от хиляди години. Трябва да чувстваме, 
че има нещо повече от това.

15. Великото и Красивото. Човек може да намери Великото и Красивото в света само по високите места.

16. Място за размишление и молитва. Планината е място за повдигане на мисълта, за размишление, за молитва. Тези места 
са за онези, които мислят за Бога.

Планината, високото място, не търпи лоши мисли и желания
30. Планинските места са крайно опасни. Тук атмосферата е толкова чувствителна, 
че ако направите нещо отрицателно, ще пострадате. В града нищо няма да стане, но 

ако го направите тук, ще имате неприятности. Като вървите по планината, не бързайте, 
не се смущавайте. На малкото, което имате, бъдете благодарни. Дръжте в ума си 

мисълта, че работите на света са оправени. Понеже и вие сте част от Космоса, то и 
вашите работи са оправени.

Обикнете времето
31. Ако вие обикнете времето и то ще ви обикне. Не трябва да се страхувате от него.

Вътрешно и интензивно
32. Когато работи човек на планината вътрешно и интензивно, използва условията 
тук за повдигане на Духа. Всичко, което Вършим с разположение, е Божествено, а 

което вършим с неразположение е човешко.

С интерес и усилие
33. На планината трябва да си създавате разнообразна работа. Без усилие нищо не се 
постига. Трябва да правим усилие, да проявим интерес. Само като видят от разумния 

свят, че правим усилие, тогава ни дават знания, сила. А когато чакаме в пасивно 
състояние, няма да ни се даде нищо.

Гледайте не само с очите, но и с Духа
34. Когато наблюдаваме заобикалящия ни свят, трябва да помним, че чрез него се 

проявява Вечното. Ако гледаме не само с очите си, но чрез тях и с духа си ще ви се 
открият велики тайни. Ако не можете да изучавате Външния свят, как ще изучавате 
Вътрешния? Когато отивате сред планината, считайте, че това са форми в които Бог 

се проявява.

Без грижи и тревоги
35. Природата обича да нямате никакви тревоги и грижи, когато отидете всред нея. 

Потребно и е най-малко една седмица, за да ви освободи от всички тези неща и 
после да влее във вас от своето съдържание. Дръжте в ума си мисълта, че работите 
на света и на Цялата Вселена са оправени. Понеже вие сте част от него, то и вашите 

работи са оправени.

УПРАЖНЕНИЯ, ЗАДАЧИ, ПРАВИЛА

17. Място за посветени. И когато един човек без друга по-дълбока вътрешна работа стои на планината, загрубява. Ето защо 
планината е място за посветени. Понеже те работят интензивно вътрешно на планината, използват условията за повдигане на 

Духа, те не загрубяват.

18. Форми, в които Бог се проявява. Когато отивате всред природата, считайте, че това са форми, в които Бог се проявява. 
Навсякъде четете как Бог се проявява. Ако не гледате така на природата, тогава какво ще разберете от нея?

19. Свят на Бога. Чувствайте, че планината е свят на Бога, на Любовта, че сте потопени в този свят и трябва да изпълните 
великите му закони. Човек се ражда на Земята, за да обича Бога. Няма по-голямо постижение от това.

Планината е място за проява на Любовта.

20. На училище. Сега Вие сте дошли на планината да научите нещо. Тук Вие сте на училище. Селището на учениците тук е 
Школа. Училището е само за онези, които мислят право, а които не мислят право да си вървят.

21. Хора с умствени стремежи. За да се ползват от умствената енергия на природата, хората трябва да знаят, как да я 
привлекат към себе си. За тази цел се изисква общества от хора с умствени стремежи. Те са в състояние да привлекат тези 
енергии. И ние се събираме тук на планината да приемем Божествените мисли, които обновяват. Божествените мисли са 

чистите, светлите възвишените мисли.

22. Свещен храм. Духовната атмосфера на планината е чиста и там по-лесно човек се свързва с възвишените същества. 
Ученикът трябва да влезе в нейния свещен храм и да я обикне.

23. Свещената наука. Тук на планината се изучава свещената наука на всички времена. Тук ние се учим да не се боим 
от резките промени на времето, от бурите и стихиите, а да ги обикнем.     

Будност
24. Като се качва човек по високите върхове, става обмяна със силите на природата. 
Човек се качва на планината, за да се храни духовно. Човек се обменя с физическите 

и духовни енергии на планината. Колкото съзнанието му е по-будно, толкова обмяната 
между него и планината е по-интензивна и по-пълна. Щом дойде до това положение, 

да създаде правилна връзка с разумните същества, тогава ще е в състояние да направи 
правилна връзка и с по-долните същества. Ще бъде готов да даде път на една мравка.

Благодарност
25. Благодарете. Като благодарите на планината, тя дава. Ако не благодарите, всичко 

е заключено.
Щом благодарите, отварят ви и ви говорят. Тогава планината ви дава ценни богатства 
от своята съкровищница. Когато човек е благодарен има условия да черпи от нея - той 

е в състояние на възприемчивост.                                                                          

26. Великият урок. Вие сте пратени на Земята, за да научите един Велик урок: да 
бъдете доволни и благодарни и при най-голямото нещастие, което ви се случи в живота. 

Но няма да стоите пасивни, бездейни, а ще работите да отстраните мъчнотиите. 

Обхода към Слънцето
27. Работете върху себе си да придобиете правилна обхода към Слънцето, природата, 
ближните си и към себе си. Аз съдя за човека по отношението му към Слънцето. Това 

е мярката: Чрез Слънцето се изявява Божественото в света. 

Закони на здравето
28. Първото нещо е: Трябва да спазвате законите на здравето. Като изгуби човек своето 

здраве, постиженията му стават малки.

Хармония между хората
29. Когато на планината няма хармония между хората, времето се разваля. Бомбите, 

които пускат хората в пространството, развалят времето.

ЗАЩО ОТИВАМЕ НА ПЛАНИНАТА?

ПЛАНИНАТА

Проектът се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма 
"Околна среда 2007 - 2013 г.
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