ПЪТЕКА „СИЛА И ЖИВОТ“
ЛЮБИМАТА ПЪТЕКА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ
ЗДРАВЕТО
Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце. За да придобие човек тия
качества, трябва да има знание. Какво представлява здравето? То е капитал, вложен в банката. Ако всеки ден изразходваш определения за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш. Ако
всеки ден внасяш по нещо, капиталът ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи. Истински здравият човек е здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение. Здравето има отношение не само
към физическия свят, но и към сърдечния и умствения свят. Истински здрав е онзи, който от сутрин до вечер е подвижен, лек, готов за работа. Той не знае какво е болест, не се оплаква от нищо, готов е да
помага на всички. По какво се познава здравият човек? Когато здравият човек погледне вечер или денем към небето, той веднага се чувствува весел, радостен, благодари за всичко, което има. Който не
може да се зарадва, като погледне към небето, и не благодари за всичко, което му е дадено, той е болен човек. Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и чувстват, могат да бъдат
здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна. Човек може да черпи енергия за поддържане на своя организъм от светлината, ако знае нейните
закони, от живота, ако го разбира, и от любовта, ако се стреми към нея. Това са три източника, от които човек може да черпи сила, живот и здраве.
Мнозина питат защо трябва да бъде човек добър. Много просто. Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека. Който има силна воля, той е здрав
човек. Неговата кръв е чиста; ръцете, краката, гръбнакът му са здрави. Здравото тяло е резултат на силна, разумна воля. На първо място здравето зависи от мисълта на човека. Като знае законите на мисълта
и правилно ги прилага, човек е здрав. Искаш ли да бъдеш здрав, трябва да мислиш за здравите хора. Изобщо, за каквото човек мисли, такъв става.
Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система: дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната
система. Физическият и психическият живот са тясно свързани. Докато мисли, човек знае мястото на всяка дума и никога не петни езика си. Щом езикът му е чист, и тялото му ще бъде здраво. Внесе ли една
нечиста дума в езика си, той петни мисълта. А щом мисълта му е опетнена, той внася отрова в организма си и след време заболява. Всяка лоша дума се отразява вредно. Хигиената забранява на човека да си
служи с отрицателни, дисхармонични думи. Изобщо, лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако искате да бъдете здрави, служете си с добри, положителни думи.

Щом се намали надеждата у човека, идват болести. Щом се намали вярата - идват други
болести. Щом се намали Любовта, идват най-лошите болести. Когато ги усилите - болестите
ще си отидат.
Има едно състояние, което вие не съзнавате, а именно, че само вземате. Искате само доброто,
а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес да отнеме онова, което
вие вземате.
Ще даваш, за да се чистиш.
Ще даваш, за да се подмладяваш.
Ще даваш, за да растеш.
Ще даваш, за да си здрав.
Който обича, дава. Бог постоянно дава.
Ако знаете как да страдате, ще се подмладите. Понеже бягате от страданията и не ги
оценявате, остарявате. Ако човек и радостта си не оценява, остарява. Погрешките състаряват.
Човек може да се състари от яденето, от много чувствувания, от тревожни мисли, от
вкисната, гнила, престояла храна. Ако мразите някого, вие скъсявате живота си, а ако отидете
да се примирите, ще продължите живота си. Примирите ли се, обикнете ли всички, които
досега сте мразили, направите ли всички необходими жертви, вие ще живеете дълго.
Щом започнете да се дразните от малките неща, вие сте влезли вече в старостта. За да не
остарявате, не се дразнете. Когато човек започне много да бъбри, остарява. Недоволен ли е,
целият свят му е крив, той много по-бързо остарява. Хората остаряват от невежество и от
безпокойствия. Ако искате да остареете по-скоро, оплаквайте се.

Човек може да се подмлади и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която го прави способен да
възприема хубавото и красивото от живата природа. Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи,
който носи всичките несгоди и страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен, който работи, който е изправен във всяко
отношение. Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си - това е един метод за подмладяване. Не дръжте чуждите погрешки дълго
време в себе си, понеже ще се заразите от същите погрешки. Човек се подмладява, когато се усмихва. Запомнете тази дефиниция: човек
трябва да обича себе си, за да лекува тялото си. Човек трябва да обича ближния си, за да излекува сърцето си. Онзи, който иска да успява
във всичко, да се благослови, трябва да обича Бога.
Помни: всяка болест е последствие от извършеното престъпление в миналото или в настоящето. Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да
се справят с болестите. Докога ще продължава това? Докато хората дойдат до съзнанието да търсят причините на болестите у себе си и като ги
намерят, да ги отстранят. За да боледуваш, има две причини: или ти не обичаш, или тебе не обичат.
Музиката организира тялото, а оттам и мисълта, организира мисълта, а оттам и всички клетки. Музиката повдига вибрациите на организма.
Музиката от най-стари времена се прилага като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване. Пеенето е зов на човешката душа към
природата. Като отзивчива тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да му помагат по-скоро да оздравее.
Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако накарате болния всеки ден да пее по малко, той скоро ще оздравее; и обратно, ако
здравият престане да пее, той лесно ще заболее. Музиката е на границата между физическия и духовния свят.
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