ПЪТЕКА „СИЛА И ЖИВОТ“

ВЪЗДУХ

ЛЮБИМАТА ПЪТЕКА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

Въздухът е склад на Божествените енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си.
Казвам: въздухът е носител на Божествените мисли, които първо преминават през дихателната система, дето се преработват, трансформират се и оттам чрез кръвта отиват в
мозъка. Значи, човек не може да възприема Божествените мисли направо чрез мозъка. Въздухът е главният носител на мислите. Ако при сегашните условия на живота се отнеме
въздухът, човек не би могъл да възприеме никаква мисъл. В този смисъл, свещено нещо е дишането. Ето защо човек трябва да диша правилно, за да може правилно да възприема
Божествените мисли от въздуха и да ги предава после на мозъка.
Всяка Божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система, оттам да се качи в ума и после да слезе в сърцето. Дишането у всеки човек е
различно. То се определя от степента на неговото развитие. Болният обикновено диша бързо. Животните също дишат бързо. Здравият човек диша плавно, спокойно, в зависимост
от своето развитие. От каквато и болест да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане. Няма болест, която да не може да се лекува чрез дишане. Дългият живот зависи от
дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувствуване. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез
въздуха. Дишането е двоен процес: физиологически и психологически. Крайната цел на дишането и като психически процес е пречистването на мисълта.
Белият дроб е сложна лаборатория, в която се кръстосват много енертии. Праната от въздуха прониква в белите дробове и помага за озонирането на кръвта даже там, дето
въздухът мъчно може да проникне. В така пречистената кръв се влагат елементи на живота.
Понеже въздухът е наситен със светлина и прана, като диша, човек приема тия два елемента, необходими за кръвта. Освен чрез стомаха, човек се храни и с белите дробове, и чрез
мозъка. Чрез белите дробове и мозъка той придобива енергия от по-възвишена храна от физическата. Ще дойде ден, когато хората ще се хранят само чрез белите дробове и чрез
мозъка. Когато някой човек заболява, дишането му се ускорява. Това се забелязва главно при слабогръдните. Като се затрудни дишането им, те съзнателно го ускоряват, като
мислят, че по този начин ще си помогнат. Не само че не си помагат, но положението им се влошава още повече. Това показва, че за да бъде дишането на човека нормално, трябва
да отговаря на естествения ритъм в природата. Този ритъм е здравословен. Правилното дишане зависи от количеството на приетия въздух и от времето на задържането му.
Колкото повече време човек задържа въздуха в дробовете си, толкова е по-силен. От това зависи и успехът на неговите начинания. Някои адепти са дошли до положение да
задържат в дробовете си въздух до половин или за един час. Хора, които са изгубили своето равновесие, дишат много бързо.
При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо - поради което част от нея не може да се пречисти и това е причината, гдето много хора имат повече венозна, нечиста
кръв. При бързото окисляване на кръвта горенето в организма става неправилно, вследствие на което една част от горителните материали не могат да изгорят и се натрупват във
вид на утайка по артериите и вените.
Човек има седем милиона пори, чрез които се свързва с въздуха, отделно дробовете, дето имат пряко отношение с въздуха.
Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и на ръцете му преждевременно се набръчква. Набръчкването се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилно дишане.
Концентрирането на мисълта е в зависимост от дишането. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно може да се концентрира. За всеки човек има специални методи за
дишане. Той ще се домогне до тия методи чрез своя вътрешен учител и лекар. Слушайте своя вътрешен лекар, т.е. Божественото в себе си.
Сега, като говоря за дълбокото дишане, аз нямам намерение да препоръчвам специални упражнения. Индусите имат специални упражнения за дишане, които не са приложими за
европейците. Затова и на вас казвам: дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично.
Едно трябва да се знае, че много от индуските правила и методи не отговарят на тия на живата, разумна природа. Например, ако на Запад се приложи науката за дишането, която
индусите прилагат, тя ще даде отрицателни резултати. Защо? Защото тия системи са добити при слизането на човечеството, т.е. по закона на инволюцията. А понеже бялата раса
започва своето развитие по закона на еволюцията, т.е по пътя на възкачването, тия системи трябва да се видоизменят.
Индусите работят усилено върху дълбокото и пълно дишане. При това дишане се събира много енергия, която европейците не биха знаели как да я употребяват. В края на
краищата, вместо добро, ще се създаде някакво зло. Казано е в Писанието: „И вдъхна Бог в ноздрите му дихание на живот, и стана човек жива душа.” Значи през носа вдъхна
въздух и той прие Божествения живот. Ето защо, когато се намери в затруднение, човек трябва да диша. Въздухът е носител на електричество и магнетизъм. Тази енергия минава
през носа и обновява нервната му система. Чрез дишането вие може да заставите мозъка си да мисли право и стомахът да работи нормално. Неправилното дишане е причина за
много болести.
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Кракът те боли, защото не дишаш правилно. Главата, сърцето също; гръбначният стълб - също. Бързото и повърхностно
дишане е опасно - води към различни болести. Жизнената сила,
праната, която е във въздуха, тя лекува. Има една сила между
любовта и живота - това е праната. Праната обновява мисълта.
Когато дишате мислете, че през всички клетки всмуквате прана.
Когато дишате, няма да мислите за жена си, за децата си, за нищо
странично няма да мислите. Ще оставите настрана говедата,
пчелите, яденето, този-онзи. Чрез концентрация на мисълта
може да се лекувате от каквато и да е болест. Като концентрирате
ума си, може да се предпазите от едно нещастие, което идва към
вас. Нещастието се движи като снаряд, вие можете да се
отстраните само с три-четири пръста от пътя му и снарядът ще
си мине, без да ви докосне. Колкото повече човек задържа
въздух в дробовете си, толкова повече енергия приема от него.
Като диша така, и нечистият въздух няма да му се отрази зле,
защото по-малко въздух ще поеме, а с това и по-малко прах и
нечистотии. Когато броят на вдишванията намалява, животът се
продължава, и обратно. Ако стигнете до едно вдишване в
минута (и издишване), вие сте придобили много нещо. Дишайте
с радост и любов, с лице засмяно, изправени; гръбнакът ви да
образува успоредна линия с правата, която съединява центъра на
Слънцето с центъра на земята. Гърдите напред, изпъчени, а не
хлътнали навътре. Като дишате правилно, вие се свързвате с
ритъма на природата и се укрепвате по дух и тяло.
В дробовете има растителни клетки, които се нуждаят от въглена
киселина и затова чрез дълбокото дишане, чрез задържане на
въглена киселина в дробовете, тези растителни клетки се
засилват и продължават своя живот. Като задържа въглената
киселина за по-дълго в дробовете си, човек усилва растителните
клетки в себе си. А засили ли ги, той е здрав.
Здравето е свързано със съзнателното дишане. Ето защо поне по
3 пъти на ден (сутрин, обед и вечер преди лягане) човек трябва
да употребява по 10-15 минути за дишане. Като диша, той трябва
да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което
се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане.
Дишайте дълбоко, за да поемете колкото се може повече от
животворната прана.
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