ПЪТЕКА „СИЛА И ЖИВОТ“
ЛЮБИМАТА ПЪТЕКА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ
Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста. Голяма част от тялото на
човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Влагата, водата е причина за топлината на организма. Липсата на вода охлажда организма. Много вода пък го
сгорещява. Човек трябва да живее правилно, разумно да използува енергиите, които идат от слънцето, за да се създаде около човека здравословна, приятна атмосфера. Ако живее
д о б р е , ч о ве к п р и вл и ч а к ъ м с е бе с и т еч е н и я т а , ко и то и д ват от с л ъ н ц е то и о б р а зу ва о а з и с , и з точ н и к н а ж и вот и с и л и .
Ако искате някакви лекарства, било като лечебни средства, или средства за прочистване, ще ви препоръчам следните: изпивайте на ден по 2 - 3 литра чиста гореща вода. Ако сте на
крак, носете сами вода. Носенето на вода се отразява благотворно върху организма. Освен това правете дълбоки вдишвания, за да разширите дробовете си. Горещата вода, приета
на глътки, чисти нервната система от наслоявания, които подпушват мислите и чувствата на човека. Тя го освобождава от напрежението, което нервната система произвежда върху
него. Казвам: най-мощното лекарство в света е горещата вода. И ако ние знаем де се намират най-хубавите извори, трябва да я донасяме оттам, даже и ако те са на разстояние
5 - 10 км. Съвременните хора не знаят каква сила се съдържа във водата. Съвременният човек не знае как да пие вода и в какво количество. Всеки организъм се нуждае от известно
количество вода, която да се съдържа в самите клетки, да поддържа неговата влага. Изгуби ли влагата си, организмът е изложен на изсушаване. Такива хора обикновено са нервни,
сухи, раздразнителни. Без вътрешната влага и външната вода човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешните наслоявания. Останат ли тия утайки в организма,
те ще станат причина за нежелателни заболявания. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Пийте вода
съзнателно и не мислете за болести. Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в живота и от нищо не се страхувайте.
Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм - порите, чрез които да прониква жизнената енергия, която постоянно го обновява. Тези прозорци трябва да
бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Станат ли нечисти прозорците, задръстят ли се с различни утайки, организмът е
изложен вече на заболявания. Порите на тялото се отварят чрез вода, която предизвиква изпотяване. Магическа сила се крие във водата - тя чисти организма, разтваря утайките,
добър проводник е на магнетизма. При известни болести препоръчват разтриване на тялото до изпотяване. Потта се предизвиква от една разумна сила, която иска да ви покаже,
че всички пори на тялото трябва да бъдат отворени. Първото лекуване, за което е нужно изпотяване, измиване на тялото. Изпотяването става най-добре с пиене на гореща вода,
вряла, от 1 до 10 чаши най-много. Като се пие гореща вода, тя излиза чрез порите навън, отваря ги и с това се възстановява здравословното състояние. Порите са канали, отвори на
душата. Душата диша през порите. Чрез дробовете се извършва едно специфично дишане, а чрез порите на кожата става общо дишане. И когато специфичното и общото дишане
вървят паралелно, човек е здрав.Водата е високо интелигентна и разумна, тя освежава и опреснява. Бъдещите физиолози ще обяснят едно от великите свойства на водата, с което
хората ще могат да се лекуват.Много неврастеници страдат от нямане на вода в организма, от много малко влага; други пък страдат от застояла вода, която не се разнася в
организма, понеже е подпушен. Ще вземеш чашата с вода, ще я погледнеш, ще я приближиш до устните си и ще приемеш с устата си само една глътка. Докато я пиеш, ще мислиш
само за нея. Само така водата пречиства организма. Само така тя внася Божественото благо в човека. Ще приемеш водата вътрешно за пречистване. Съвременните хора правят водни
бани външно, но резултатът им е слаб. Ако човек не прави редовно всеки ден по 3 пъти - сутрин, на обед и вечер, по една вътрешна баня с чиста вода, не може да разчита на никаква
х и г и е н а . К а к т о въ з п р и е м ат е в од ат а , т а к а щ е въ з п р и е м ат е с в е тл и н ат а и въ з д у х а . То в а з н ач и д а бъ д е т е з д р а в и , р а з п о л ож е н и , д о в о л н и .
Поради неестествен живот човек е натрупал в организма си млечна и пикочна киселина, които се отразяват вредно върху сърцето и кръвообращението. След това ще се върти с
часове в леглото, не може да заспи. Как ще спи при това положение? За да спи, той трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел трябва поне два пъти в седмицата да
предизвиква изпотяване чрез пиене на вода; ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска няколко капки лимон. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с
влажна кърпа и ще се преоблече. Пак ще се изпоти, пак ще се изтрие със суха кърпа, и така, докато престане да излиза пот. След това нека изпие още половин или една чаша гореща
вода, тя помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселина. За да бъде здрав човек, трябва да има абсолютно чиста кръв.
Няма по-хубаво лекарство в света от топлата вода, но трябва да знаеш как да я възваряваш; най-сигурното лекарство - това е топлата вода; хининът не струва нищо пред водата.
Ще вземете чиста изворна вода, ще я турите върху силен огън, в съд от най-чисто злато, ще я варите на изгрев слънце или когато Слънцето е на зенита. Другите лекарства само
подпушват болестта; най-мощното лекарство в света е горещата вода. Хората трябва да знаят, че водата е първият елемент на живота, и винаги да пият чиста и прясна вода.
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ВОДА
Трябва да знаете, че дъждът в планината през юли е голямо благословение.
Такава дъждовна баня се равнява на сто обикновени бани. Всяка капка
дъжд през юли е пълна с електричество и магнетизъм. От май до
половината на юли, всеки ден, когато вали дъжд, ще се излагате на дъжда,
докато добре ви намокри. След това ще се върнете у дома и ще изтриете
тялото си с чиста кърпа, ще се преоблечете със сухи дрехи, ще изпиете
1 - 2 чаши гореща вода.
Росата да се събира в шишенца и да се запечатва с восък, за лекуване да
се събира. Сутрин рано при абсолютно ясни дни, когато Луната се пълни
през май и юни. Как може да се лекува пиянството? Заставете пияницата
да изпива на ден по 2 - 3 литра вода и той ще се излекува. В процеса на
лекуването си той трябва да започне от най-малкото количество вода и
постепенно да увеличава: първия ден да изпие една чаша вода, втория
ден - 2 чаши, третия ден - 3 чаши, после 4, 5, 6 чаши, докато достигне до
15 - 20 чаши на ден. Ако изпълнява тези наставления, в скоро време той
ще се откаже от употребата на спиртни питиета. Когато пияницата обикне
водата, той ще престане да пие вино и ракия.
Миенето е свещен акт. Ще се миете бавно, съсредоточено - ще вземете
чист леген, ще налеете хладка вода, ще наплискате лицето си хубаво, ще
попиете влагата много леко с мека кърпа. Ще плискате лицето си силно с
вода, но леко, нежно, вс е едно, че го милвате.
Лицето е нежно и отзивчиво и затова едва ще го докосвате. След като се
измиете, ще се огледате и ако не сте доволен от лицето си, пак ще го
измиете. Преди и след свършването на всяка работа ще си измивате
ръцете, а лицето поне десет пъти на ден трябва да го миете.
Водата, с която сте си мили лицето, я хвърлете на цветята, на дърветата, в
никакъв случай където минават хората или на нечисти места.
Когато отидеш при някой чист извор, ще си измиеш ръцете и краката
далече от него, ще си поръсиш главата, ще пийнеш малко водица, но
нямаш право да хвърляш в него камъни или други предмети. Това се
отнася и до реките, езерата, кладенците.
Измиването на разните части на тялото произвежда психични промени в
мозъка. Вие можете не само буквално да си служите с водата за лечение,
но и мислено да си служите с нея, тя ще произведе същия ефект.
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