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Настоящата книга, съставителство въз основа на
онова, което може да се нарече Школа на Учителя –
Петър Дънов – Българският Учител – Беинса Дуно, и
което представлява българско национално наследство,
се посвещава на всички, които жадуват да прекрачат прага на Новата Епоха, която идва, защото ѝ е
време и защото няма повече други пътища пред сегашното човечество.
И наистина, възможностите за по-нататъшно развитие на съвременното човечество, в този му вид, са
изчерпани, освен една, тази на Новата архитектура и
култура.
Настоящата книга се посвещава на тези, които жадуват за Новото, и които го устояват като бъдеще
с Надеждата си и Вярата в него. На тези, които са
издигнали и двете си ръце в зов за помощ, за да бъдат
изтеглени от блатото на агресията, лъжата, лицемерието, фарисейщината, в които е затънало сегашното човечество.
Настоящата книга се посвещава най-вече на младото (като физическа възраст) подрастващо поколение, което въпреки огромния потенциал, който
носи в себе си като индивидуалности, все пак ще има
нуждата от тези напътствия. Черупката, образувана от стелещата се физическа и астрална нечистотия на

края на века, стелеща се непрекъснато, плътно обгръща
сегашния обитател на земята, все повече го затормозява и принуждава да търси начин да я свали, за да олекоти своето съществувание. Добрият подход в случая е
своевременното предпазване от подобно приковаване,
обвиване като в пашкул на човека, като се съблюдават
основни правила за правилно хранене, дишане, сексуална култура, изчистване и обграждане от вредните за
тялото и душата въздействия.
С много Любов и пожелания за Устойчивост в трудните времена! Бдителни бъдете! Будни бъдете! Мъдри бъдете! Тъй казва тогава и сега Христос! Тъй говори и Българският Учител.
От съставителя
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За Двете Култури
Из „Петимата братя“
Беседа държана от Петър Дънов
на 22 април 1923 г. в София

В

която държава влезете днес, навсякъде ще видите две
различни разбирания: едни поддържат насилие, камшик, затвори, бесилки. Други поддържат Христовия закон. От осем
хиляди години хората все бесят, колят, но какви са резултатите им? Цялата земя е покрита с гробища. Няма място,
което да не е опръскано с човешка кръв или кръв на животно. Земята е толкова нечиста и опетнена! Небето е решило
да потопи всички континенти на Земята. Новата култура не
може да расте и да се развива на тази нечиста Земя. Нужна
е една почивка, едно пречистване на Земята. Сегашните хора
не подозират при какви опасности живеят. Въпреки това те
търсят само удоволствия. Никой не иска да прави зло. Всеки
има красиви желания, благородни подбуди, но няма разбирания, не знае как да живее.

В

ъв всеки човек има две култури – стара и нова, две
естества – нисше и висше. Към нисшето естeство се отнасят
нисшият ум и нисшето сърце, със свой определен стремеж.
Към висшето естество се отнасят висшият ум и висшето сър8

це – също със свой определен стремеж. Няма човек в света, в
когото тези две естества да не са се изявили.

К

акво представя Мойсеевото учение? – Законът. Той
не търси причините на нещата, но изследва фактите обективно, както са в действителност. Какво си мислил, какво е било
състоянието ти, законът не иска да знае това. Всяко нещо
трябва да става точно навреме! В старата култура, в която и
досега още хората живеят, се проповядва само насилие. Нужна ли е старата култура, нужно е насилието.

В

Природата съществуват два процеса на пречистване: бавен и бърз. Мойсеевият закон е бавен процес. Там има
клане, бесене, убиване. Законът на Христа, т.е. законът на
Любовта е бърз процес. Който служи на този закон, той влиза заедно с Христа в рая.
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ПРЕДГОВОР
ХРАНЕНЕ, ДИШАНЕ, СЕКСУАЛНА КУЛТУРА –
ЧАСТ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА КУЛТУРА
По въпросите на храненето са изписани множество книги. За дишането е в сила същото, с тази разлика, че предимно
спортната тематика го докосва, въпреки че самото дишане
като дейност е толкова ежедневно за всеки, както и храненето. Но какво да се каже за най-слабо застъпената т.нар. „сексуална култура“. Тя сякаш почти винаги остава на заден план,
в сянка, или пък се третира едностранчиво от позицията на
опасността от СПИН.
Очевиден е изводът, че съвременният човек, от момента
на своето раждане, попада под влиянието на сегашната култура, която в своите стари и дрипави одежди не му дава
най-важните познания за правилен начин на живот.
Детето, подрастващият или младият човек, трябва найвече да се научат на правилна походка, правилно дишане,
правилно хранене и правилна работа с енергиите. Т.нар.
„сексуална култура“1 всъщност представлява част от Работата
с енергиите.
Правилната походка2 (седеж, позиция на тялото), съчеСамата „Сексуална култура“, съчетана с по-трудната за възприемане
„Паневритмична култура“, обособяват съдържанието на по-общото понятие за „Енергийна култура“. Виж за повече информация „Паневритмия“, изд. 1996 г., на Културна Асоциация Беинсà Дунò, стр. 96 и стр.127
от настоящото издание.
2
За повече информация виж „Човекът като проводник по оста „Слън1
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тани с правилно дишане и хранене – всичко това, пречупено през призмата на понятието „енергийна култура“, не е ли
това най-важната част от познанието, което трябва да се
дава на младият човек?
Именно поставянето на този въпрос налага настоящото
съставителство в книгата „Хранене, дишане и сексуална култура“. В него храненето, дишането и сексуалната култура се
разглеждат заедно, а не поотделно, тъй както това се прави в
досегашните разработки.
В това съставителство са използвани отделни извадки,
части от беседи на Петър Дънов – Учителя, както и работи
на негови последователи, ученици, като Михаил Стоицев с
неговата общодостъпна беседа за храненето3, също като Боян
Боев – с откъса от неговата книга за дишането. В тези откъси
от беседи съобразно Школата на Петър Дънов, става въпрос
за съвети и напътствия по въпроси за правилното хранене,
правилното дишане и правилната работа с енергиите.
Формулата за правилен начин на живот, би могла да се определи като „Природосъобразен живот, правилно хранене,
правилно дишане и правилна работа с енергиите.“ Самото
правилно отношение към сексуалността и въпросите на сексуалното поведение, са част от правилната работа с енергиите. И с оглед на това, че те заемат особено голяма част в съзнанието на съвременния човек, са обособени в отделен сектор,
с наименованието „сексуална култура“.
це – Земя“ в „Паневритмия“ от Беинса Дуно, изд.1996 на Културна Асоциация Беинсà Дунò, стр. 99-101.
3
Беседата на Михаил Стоицев е изнесена през 1938 г. и публикувана
като книга „Проблемата на храненето“. Поради нейния актуален характер, тя се излага почти изцяло в настоящето съставителство.
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Седежът, походката, позицията на гръбначния стълб на
съвременния човек, когато той се движи или седи, храненето, дишането, отношението към сексуалността, всичко това
представлява част от много по-широкото понятие за „природосъобразен начин на живот“.
Със „старите дрехи“, т.е. възгледи и разбирания относно
тези важни, основни стълбове, през които преминава живота
на съвременния човек, с дрипите на Старата култура по тези
жизнено важни въпроси, не ще може да се влезе в Новата
култура. Този извод се налага от картината на всекидневието,
което сочи засилваща се криза във физическото и психическо здраве на човека.
Новата култура, която идва, безспорно ще започне с обновяване, а после смяна на издрипавелите дрехи точно в тези
важни области, които пронизват осезателно живота на съвременния човек. Новата култура предполага здрава връзка
между физическото здраве и психиката, както и определено осъзнаване на водещата роля на психиката в цялостното
здраве на човека.
Поради това и настоящото съставителство ще направи
опит да даде някои нови моменти от позицията на Изгряващата Нова култура.
Паралелно с наблюдението на агонията на старата култура, се посяват кълновете на новото.
С благодарност към тези, които са не само Наблюдатели,
но и Сеятели!
						 
От съставителя
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Колко книги има написани по въпросите на храненето!
Колкото автори, толкова и позиции. Напоследък се очертават две основни: Първата, застъпваща най-доброто от
старата култура, позволяваща плавно преминаване от месояден към смесен или изцяло вегетариански или вегански
(изключване на всякакви продукти с животински източник, включително мляко и яйца) режим на хранене. Втората, която е изцяло за вегетариански или вегански режим на
хранене. Очевидно рязка линия трудно може да се постави в многообразието от напътствия за правилно хранене.
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Всъщност правилно хранене е само онова, което обслужва
човешкия организъм, като една сплав от две постройки,
тази на физическия дом и тази на дома на човешката душа4.
Хранене, което поддържа идеално цветущо физическо
здраве, без да се развива строежа на човешката душа, не е
правилно хранене. Самото пък хранене трябва да захранва
изграждането и поддържането на физическото тяло, което
е храм или къща, обиталище на вътрешния храм на човешката душа. Без да се има предвид съдържанието на дома или
обитателя на външния и вътрешен храм, не може да се дава
оценка за това, кое хранене е правилно. Самата природосъобразност като критерий включва това условие. А сега нека
надзърнем в онова, което напътствува българският Учител
и Мъдрец, Петър Дънов.

Относно изграждането на дома на човешката душа може да се прочете
Виссарион, който говори за т.нар. „развитие на духовна тъкан“ („Последен завет“), също и Гурджиев относно т.нар. „кристализация – изграждане на ново тяло“ („Картини от реалния свят“, стр. 247, 260-261, 263264, също и стр. 246, в която говори за еволюция на храната.)
4
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Из Беседите и напътствията
на Петър Дънов5
• Начинът, по който човек яде, определя какъв е той в умствено и в духовно развитие. Процесът на яденето представлява свещен акт, към който трябва да се пристъпи с
нужната сериозност.
• Първата причина за аномалиите в живота се дължи именно на онази неестествена храна, която поставяте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие
ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във
вашия организъм, че той днес представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали обоняние непокварено, вие
бихте бягали далече един от друг – такъв смрад се носи
от ония, които ядат месо.
• Като седнете да се храните, първата ви работа е да кажеПо въпросите за храненето досега са издадени следните книги, които
се препоръчват на читателя:
Дънов П., „Книга за здравето“, Астрала, 1994
„Хранене и здраве съобразно Природата и Учението на Петър Дънов“,
Кралица Маб, 1996
Дънов П., „Здраве и болест“, АСК’93, 1997
С оглед да не се повтаря, настоящото издателство посочва само някои
възлови моменти из Беседите на Учителя за храненето. Акцентът за храненето е поставен върху Беседата на Михаил Стоицев, която следва да
се проучи.
Що се отнася до Розенкройцерската школа по въпросите на храненето, точно в този пункт тя се покрива в много отношения с наставленията на Петър Дънов. Но все пак нека внимателният читател сам
осмисли, дали в настоящия момент някои неща като пиене на вода,
главно чрез плодовете не би трябвало да се взаимстват от Напътствията на Виссарион.
5
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те: „Господи, благодарим ти за хляба, който си ни дал,
благодарим ти за живота, който внасяш чрез него у нас.
За предпочитане е да гладуваш, отколкото да ядеш без
любов. Обикни хляба и тогава яж. Обикни водата и тогава пий.
Човек трябва да има свещено отношение към светлината,
въздуха, водата и хляба и да ги разбира. Ти ще използваш
разумно благата на живота само когато ги приемаш съзнателно с любов.
Който се храни съзнателно, той ще знае начина как да
възприема добрите енергии, внесени в хляба и как да се
освободи от отрицателните енергии, останали в него.
Помнете: храненето се основава на Закона на Любовта.
Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш
да се ползваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот,
който може да се използва само ако обичаш тази храна.
Не мисли, че храната внася силата. Тя е само проводник
на живота, който дава сила на човека.
За да се свърже с Божественото в храната, човек трябва да
яде всичко с благодарност и любов. В това се крие философията на храненето.
Аз казвам: обикни храната и яж с любов, за да използваш
разумно енергията ѝ. Храната се състои от живи частички, носители на енергия, която приета с любов, обновява
организма. Обаче ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които
внасят известна дисхармония и изтичане на енергията.
Абсолютно е забранено на човек да се гневи при хранене.
Това е закон в Природата.
Казвам: праведният човек яде само веднъж през деня.
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Обикновеният човек яде два пъти през деня, а онези хора,
които приличат на животните, ядат постоянно. Казвате:
по колко пъти на ден трябва да се яде? По един път.
• Яденето е една необходимост на Земята. То е най-важното от всички неща в света. Някои казват, то е нещо обикновено, не то е нещо необикновено...

17

Из Школата на Беинсà Дунò
Петър Дънов
ПРОБЛЕМАТА6 НА ХРАНЕНЕТО
oт Михаил Стоицев
Общодостъпна беседа7 за тия, които желаят един поразумен живот, добро здраве, дългоденствие и духовно
съвършенство
Всички ние искаме да бъдем здрави, силни, богати и щастливи. Това са едни благородни копнежи на човешкото съзнание, на човешката душа. Обаче ако сме здрави само до известна
възраст, и изгубим това здраве, ако сме силни само като млади
и после изгубим тази сила; ако сме богати физически и изгубим това богатство, това не е в съгласие със законите на живата
природа. Така и щастието ще бъде проблематично.
Под думата здрави, в пълния смисъл на думата, трябва да
разбираме не само хармоничното и правилно функциониране на всички клетки и органи в тялото ни; не само да сме
здрави, до зряла възраст и без да сме боледували, но да сме
живели и един чист и добродетелен живот.
Осъвременяване на използваните от автора термини не е извършено
поради популярния характер на беседата. Променени са само думите
пикочина в урея, и тлъстина, съответно в мазнина.
7
Беседата е изнесена на 22 март 1938 г. в Пловдив – един пример за
това, как последователите на Петър Дънов по това време са работили.
6
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Само тогава ще кажем, че в такъв човек има здраво тяло
със здрав дух, има чиста и права мисъл, благородни чувства и
разумни постъпки.
Под думата „силни“ трябва да разбираме не само физическата сила, която да е запазена и до зряла възраст, но силни да
бъдем със своята права и творческа мисъл и то пак до зряла
възраст. Да бъдем физически силни, без да изнасилваме себе
си и другите; да бъдем умствено и духовно силни и само за
доброто на човечеството да проявяваме тази сила, това е в
истинския смисъл на думата „силен човек“.
Да бъдем материално богати, но придобитото да е с честен труд и да го употребим за благото и на другите, това е разумното. Това са капиталите с които ще се явим след смъртта
пред Оногова, който ни е дал живота. Това са и капиталите, с
които ще работим и за в бъдеще. Това не е илюзия.
Така разбрани тези три израза – здрави, силни и богати,
ще ни донесат и едно малко по-продължително щастие. Такъв човек винаги ще има чиста и права мисъл, благородни
чувства и разумни постъпки, макар той да не е школник.
Понеже щастието на земята в много отношения е относително и кратковременно, тъй като то е качество на разумните хора в този свят, само при горните разбирания, начин
на живот и само когато човек е доволен от всичко, само тогава идва по-продължително, по-трайно щастие.
Ето защо, Учителят на Всемирното Братство8 в един от
своите научни трудове казва: „Щом човек разбере и приложи
правилно храненето, пиенето, дишането и използува разумно слънчевата енергия, той е разрешил половината от своите
трудности в живота.“
8

Авторът има предвид Петър Дънов – Учителя.
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А понеже първата стъпка за това е храненето, затова сега
ние го засягаме. Не по-малко важни са обаче и другите работи.
Знаем, че мнозина ще кажат: Как, ние? Нима не знаем да
се храним? Да, знаем. Но какво, кога и как да се храним и
как да използваме енергиите на храните разумно, ние малко знаем!
Нима може да се счита правилно и разумно хранене, когато някой богаташ или някой гастроном седне да яде: тлъста
супа от месо, печено месо, салата приготвена с дървено масло и оцет, след това вино или бира, кисело мляко, плодове и
разни сладкиши? Не. Това е една неразумна смесица, нищо
повече!
И ако същият този човек имаше духовно прозрение и видеше какво става вътре; и ако същият проучеше влиянието
на енергиите от разните храни, той би се ужасил от подобно
съчетание на тези храни! А още повече е непростимо това за
един разумен човек.
Човекът, който е едно от разумните творения на Природата мисли, че всичко му е позволено. Това е вярно, но трябва
да се каже, че само това му е позволено, което е разумно!
Няма да сгрешим, ако споменем, че голямата част от хората, макар да се считаме мислещи същества, вярващи в доброто; макар да се считаме интелигентни, сме се отклонили
много от разбиранията си за живота от Живата природа. Така
един лъв и лъвица, никога не са си изневерявали в съпружеския живот! Един гълъб и гълъбица също! При това гълъбът
при всичките условия на живота, е останал все вегетарианец!
Едно осле никога не бихме накарали да пие вода откъдето и
да е! Едно животно никога не бихме накарали да пие вино!
20

А какво виждаме с човека? Големият процент от хората със
своята безразсъдна свобода, със своето безразсъдно ядене
и пиене, са отишли до крайности, безразлично дали са учени
или прости, богати или сиромаси. Разбира се, да мислим, че
всички хора ще се изменят коренно и то веднага, е погрешно,
защото еволюцията на всекиго е индивидуална. Обаче всеки
разумен човек, който иска здраве, разумен живот, чиста мисъл и разумни постъпки, какъвто и да е, и каквито и добри
наследствени и развити черти да има, трябва да се загрижи,
разбере, усвои и приложи правилното хранене, пиене, дишане и използване на слънчевата енергия. Само така, той ще се
развива правилно, и физически, и духовно.
Без тези качества, немислимо е да се проявят в живота
напълно и в тяхната чистота: Любовта, Истината и Правдата
с Мъдрост, които са като основа на разумния живот.
Когато се разберат и приложат в живота тези нови сили,
тези добродетели, тогава Учителят добавя: „Пазете свободата на душата си, светлината на ума си, топлината и добродетелите на сърцето си и силата на духа! Това са четири други
сили в човешкия живот, които трябва да се пазят!“
Затова Природен закон е: човекът носи заложби от своето минало. (Пример за това са гениите, които проявяват големи способности още в детството си, такива, каквито са били:
Моцарт по музика, Джордж Бидер по математика, Бенджамин Уест като художник) Човекът носи наследствени придобивки и от околната среда, но лично той развива и създава
тяло, в зависимост от своя ум, своите чувства, своите постъпки, главно чрез храната. Затова именно трябва да развиваме
съзнанието си не само към правилното хранене и пиене, но
да развиваме и тия четири сили в нас! Израждането на чове21

ка се дължи до голяма степен и на влиянието на храната.
Ето защо, по отношение на храненето, разумността трябва да вземе надмощие над невежеството у един беден, който
освен че няма достатъчно какво да яде, но често и греши по
въпроса, какво и как да се храни. Същото е и с един състоятелен, който има възможност всичко да си достави, но не знае,
поради извратени чувства с какво и как да се храни.
Соломон още на времето е казал: „Гърлото убива повече
хора, отколкото мечът.“ А професор Хоке, в началото на XVII
век (1661-1713) е заявил на своите колеги в Париж: „Медицинският факултет трябва да изкаже благодарност на готвачите, защото без тяхното изкуство за повече ядене, лекарите
биха останали гладни.“
Ние оставяме това на вашия коментар.
Едно е важно – човешките извратени желания трябва да
капитулират пред разумните принципи на Природата. Особено това е важно за младите, които ще бъдат майки и бащи,
и които ще поставят основа на един нов морален живот чрез
промяна в храненето и пиенето. Под пиене ние разбираме не
само водата, но главно и злоупотребите с алкохола.
Днес е голяма смелост да се говори, особено на голямата част от образованите, религиозните и обикновените хора,
за някакво по-правилно хранене. – Защо? Защото голяма
част от образованите стоят на своето вече създадено мнение
за храненето и пиенето. Религиозните пък се крепят на Св.
Писание, а другите се водят по първите и вторите. – Чудно!
Този род интелигенти разглеждат въпроса едностранчиво. Те
го разглеждат твърде субективно, и то повече с желанията си.
Религиозните го разглеждат по форма и то според Св. Писание, но пак едностранчиво!
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Така например, те изпускат из предвид много важни цитати за храненето. В тази важна книга, каквато е Библията,
главно в I-та глава, стихове 28 и 29 от книгата Битие. Там Бог
ясно и категорично е определил с какво да се храни човек.
Разбира се, това е храната на идеалния и духовно издигнат
човек. Обаче докато се дойде до тази степен на развитие, ние
имаме в добавка доброволната жертва на животните – техните продукти: млякото и млечните продукти. А тези души,
които разбират живота само материалистично, никога не ще
се откажат от месото на животните. Това не е упрек, но докато хората не разберат правилно еволюцията на човешката
душа, те ще продължават да убиват животните и ще се хранят
с тях.
Ето защо, по-високо издигнатите и духовно ориентирани
хора ще се задоволяват само с вегетарианската храна. – Чудни
са някои от религиозните хора, които се държат за буквата, а
не разбират дълбокия смисъл на думите от Св. Писание, казани от самия Христос! „Това, което влиза в устата не осквернява човека, но това което излиза от устата, то осквернява.“9
От тези думи много хора се съблазняват. По тяхната логика,
пиенето на алкохол, избиването на животните и яденето на
месо им се позволява, значи те са оправдани.
Тогава защо не се спрат и на силните думи казани пак от
Христа на учениците си, когато са го попитали да им обясни това? Той им казва: „И вие ли сте още без разумение? Не
разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема и
се изхвърля в захода? А това което излиза из устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства,
9

Матея 15:11
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блудства, кражба, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата,
които оскверняват човека, а да яде с нечисти ръце, това не го
осквернява.“
За тия, които искрено и дълбоко се позамислят, ясно е
като светъл ден, че тук не се говори за ядене на месо, за пиене
на вино, за ядене безразборно, а само, че в изключителни случаи може да се яде и с немити ръце.
Ами какво значат още по-силните думи, казани пак от
Христа: „Ако някой мъж (а това се отнася и до жена) погледне жена и я пожелае, той е прелюбодействал вече с нея!10“
Всичко гореказано означава това, че желанието и мисълта предшествуват действието в дадените случаи! А това е грехът, това е отклонението! То значи още, че когато аз намисля
да пия алкохол, или да убия животно, или да ям от неговото
месо, или да сторя някое отклонение, моето желание с мисълта са истинското нарушение; а яденето, пиенето и пр. са
продължение и само резултат. Само така ако разсъждаваме
логично, ще схванем, че мисълта и желанието действително
предшествуват действието за добро и зло. След това иде вече
доброто и злото, което се изказва с устата и езика или по друг
начин. В такъв именно логичен смисъл се изказва Учителя!
Ето защо, понеже храната и духовният мир на човека са
тясно свързани, то за да се разбере правилното хранене, трябва по-будно съзнание, което да измени мислите, чувствата
и стремежите на човека. Ако това съзнание го няма, той до
голяма степен ще го създаде чрез храната! Непростено е за
един европеец и въобще за един интелигентен човек да живее все със старите възгледи!
И който безпристрастно следи, ще види, че има храни,
10
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които възбуждат. Други създават инертност, а трети внасят
хармония в човека. За тези различия ще споменем по-нататък.
Ето защо, само плодовете, зърнените храни и зеленчуците са идеалната храна, защото те съдържат всичко необходимо за правилния растеж на човешкия организъм. Приложената със съзнание, разум и воля проста рецепта – жито,
плодове и зеленчуци, може коренно да измени човека! И
всички разумни хора, рано или късно ще тръгнат по този път!
***
Проблемът за храненето е един космичен и физиологичен процес за поддържане живота в цялата Вселена и в 4-те
царства на земята, включително и човека.
Този процес на хранене в минералното и растителното
царство се изразява в поглъщане на слънчевата светлина и топлина, които се преработват в разни енергии, а също и в поемане на химически елементи от земята; това се отнася главно
за растенията, които ги преработват по свои закони.
В животинското царство този процес се изразява в приемане на кондензирана слънчева енергия, в разните треви и
растения, а някои хищни животни нападат и други животни
за поддържане на живота си.
Най-после знаем, че и човек поддържа своя живот чрез
кондензираната храна от слънчевата енергия в разните плодове, зърнени храни и зеленчуци, от първичната важна организирана материя на животните – млякото и млечните
продукти, и от вторичната организирана материя – тяхното
месо.
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Ние няма да говорим за храненето в другите царства, където по един разумен начин всяко царство използва своята
храна от Природата, с изключение на хищните животни.
Нашата цел е да кажем няколко думи за храненето на човека, който, както споменахме, е представител на Природата,
със своя дух, душа и живот, надарен с висшата разумност. И
въпреки това, той също се е отклонил от правилното хранене.
При това, в едно кратко изложение, каквато е настоящата
книжка, като популярна беседа, не може да се изложи и изнесе всичко! Ето защо, тези които търсят повече, ще намерят
материал в различните съчинения върху тази материя, както
и в откъси от ежедневната преса.
Какви храни приемаме и тяхното съдържание
Храненето във физическия свят е продиктувано от един
процес не само за поддържане на живота; не само за продължение на живота и рода, но и за заместване и увеличаване на
изхабените клетки в организма, особено у децата и юношите,
където растежът продължава до 25 годишна възраст.
Знаем, че нашият организъм, както и организмите на
всички живи същества, се състои главно от няколко прости елемента: кислород – О; водород – Н; въглерод – C и
азот – N, с още известна част други елементи и минерални
соли. И тъй като водородът и кислородът са съставни части
на водата, то и нашето тяло, около 60% се състои от тия два
елемента, главно в кръвта и тъканите.
Въглеродът главно се намира в мазнините и въглехидратите у нас, а азотът главно в мускулите и всички органи с повече белтъци.
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Минералните соли главно са в костите, мозъка и кръвта.
В същия този вид като O, H, C и N, и минералните соли се
намират в храните, които ние приемаме. В същите тия храни се намират и магнетичните и електричните енергии, чрез
влиянието на които, едни хора от едни храни стават по-активни, по-буйни, по-груби; а други – от други храни стават
по-тихи, а трети – от други храни по-инертни. Освен това, в
голяма част от храните се намират и витамини, които са жизнени енергии и са от извънредно значение за здравето, ако
можем да ги приемем неунищожени от варенето, печенето и
пърженето. Те са, тъй да се каже, като жизнената сила-праната във въздуха, който независимо от това, че се състои от азот,
кислород и други примеси, съдържа и самата тази прана.
Чрез всички тия съставни части организмът се храни,
поддържа, живее и чрез тях се поддържа топлината в тялото.
Следователно, борбата на човека е била, е, и ще бъде, както
и войните, които са ставали и стават, все за тия 4 елемента,
плюс минералните соли и витамините. Така се произнасяше за тази борба покойният професор Асен Златаров. Разбира се, когато тази борба се изразява чрез войни, то в основата
им стои отклонението на човека от Бога и Природните закони, както и развитието на гордост, завист и алчност. Хората
обаче допускат само икономически причини в основата на
тия войни.
И тъй като организмът харчи от тия елементи, при каквото и положение да се намира, необходимо е чрез храната да
се допълнят, да се заменят тия елементи с нови. И Природата
като настойница дава в изобилие всичко, и то за всички. Но
от неразумност и отклонението на много хора от идеите за
колективност и милост, ние виждаме, че тези Божии блага са
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в едни ръце в преизобилие, а в други липсват и най-насъщните. И затова е тази борба между капитала и труда! И тъй
като революциите са човешко изобретение и не допринасят
друго, освен изтребление на човешките души, унищожение
на блага и само временни придобивки, то пътят на еволюцията се явява най-благороден. Повече трудолюбие, разумност
и незлобие от тия, които по-малко имат; и повече разумност и никаква алчност, а повече щедрост от тия, които
имат, за да дават и на другите. Така, даваните блага за живота от Природата, ще ги има всеки задоволително.
***
Гален, един от основателите на медицината, още 150 г.
преди Христа, е казал: „Доброкачествеността на храната и
чистотата на водата са едно от условията за доброкачествеността на кръвта, на клетките и на самите тъкани в човешкия
организъм.“
Либих, Фойт, Рубнер, Бюхнер и други са първите учени,
които са поставили на научна почва учението за храненето.
И тези открития са започнали главно от XVIII столетие.
Те са открили, че всяко движение на човека, всяко говорене и пр. се придружават с изразходване на енергия. А в зависимост от работата, харчи се повече или по-малко енергия.
И не само това, но се изхабяват и клетките, изменят се и
органите. Следователно, трябва да се възстановят чрез храненето.
Либих пръв е установил, а впоследствие това е допълнено и от други учени, че храните, които човек приема могат да
се разделят на четири групи.
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I ГРУПА
Това са безазотните храни, които съдържат
C, H и O, в които влизат
а) ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ
Главно: житните храни, оризът, картофите, захарта във
всички плодове, изкуствената захар, зеленчуците и пр. Всички тези храни съдържат в себе си С, H и O в определени
пропорции. И затова, тези храни ги наричат въглеводи. Така,
скорбялата от растителните житни храни, оризът, картофите,
животинският гликоген имат винаги формулата C6 H10O5. Те
са негодни при този си състав да се просмучат, усвоят и използват от организма.
Храните с тази формула са наречени полизахаради.
Гроздовата захар във вид на грозде и гроздов сок, както
и сокът от сладките плодове, а и левулозата – пак сокът от
малко възкиселите плодове, имат винаги формулата C6H12O6,
и този сок има това преимущество, че направо се просмуква
чрез червата в кръвта.
Храните с тази формула ги наричат монозахариди.
Различните захари от тази група, каквито са изкуствената
от цвеклото, от тръстиката, меда и пр., които се наричат още
малтоза и меланоза, имат формулата C12H22O11, които в този
си състав са негодни да се просмучат в кръвта без химическа
промяна в храносмилателния канал – тънките черва, както
ще видим по-нататък.
Тези храни ги наричат дизахариди. Всички тези въглехидрати, с изключение на плодовата захар, за да се просмучат
като такива в кръвта, трябва да минат под действието на сока
от слюнчените жлези в устата, сока на подстомашната жлеза и
29

ферментите в тънките черва, от формулата С6Н10О5 и С12Н22
и О11 плюс ферментите, плюс частици вода, във формулата
С6Н12О6 т.е. в гликоза. Само с такава формула, те се просмукват в кръвта и се използват от клетките и органите за храна,
за дишане и за топлина в организма.
б) МАСТИТЕ
Те също влизат в безазотните вещества.
Някои от тях, главно етерните масла, се състоят от С и
Н, а всички други масла за ядене каквито са животинските
– кравето, овчето, свинската мас, имат и палмитинова киселина, съединена със следи от глицерин, във вид на трипалмитин; течните масла, главно растителните: зехтинът,
олиото, сусамовото, от рапицата, ореховото, имат олеинова
киселина, примесена с глицерин, във форма на олеин; твърдите – лойта и пр. имат също елементи от стеаринова киселина.
Във всички тия три вида масла, въглеродът и водородът
са в определени пропорции, и всички имат и по-много малко
кислород.
Така маслата с палмитинова киселина имат формулата:
С16Н32О2.
С олеиновата: С16Н34О2.
Със стеариновата: С16Н36О2.
Всички мазнини, обаче се просмукват и се усвояват от
клетките в организма само във вид на маслени микроскопични топчици11 и във вид на сапунификация, което става под
действието на сапунифициращия фермент на подстомашната жлеза и излятата жлъчка с натрия в нея в дванадесетопръстника.
11

Емулсия (от състав.)
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Този фермент с жлъчката, е именно, който преобръща
мазнините в тия две състояния.
Описаните въглехидрати и мазнини служат главно като
горивен материал за поддържане топлината, дишането и образуване на запасна тлъстина в организма.
При горене на въглехидратите и мазнините се образува
топлина. Установено е, че 1 грам от въглехидратите дава
средно 4 калории топлина, а 1 грам мазнини – 9 калории.
За калория в случая се счита силата на топлината, която е
нужна да измени 1 кубически грам вода от нула в 1 градус
топлина.
При окончателното изгаряне на въглехидратите и мазнини се образува СО2, който излита, главно през дишането, на
водни пари и на млечна киселина, за която ще споменем при
анормалното хранене.
II ГРУПА
Това са азотните, наречени още белтъчни храни
Наричат ги още протеини. Те се състоят от О, Н, С и N.
В тази група влизат всички белтъчни храни от животински
произход и всички храни от растителен произход, които
имат и белтъци в по-малък процент – всички зърнени храни,
плодове, зеленчуци. Белтъкът в месото, което съдържа средно 15-20% белтък, се нарича миозин, в яйцата – албумин, в
костите и сухожилията – глутин, в хрущялите – хондрин; в
кръвта – хемоглобин и в мозъка – лецитин.
Обаче най-силните, най-чистите и най-невинните белтъци, със силна кондензирана енергия, се намират в растителното царство.
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Във всички зърнени храни се съдържат от 6 до 8% белтъци, а във фасула (сухия) той е около 20%; в лещата около
25%, а в соята около 35-38%. За образуването на повече пикочна киселина в организма от фасула и лещата, ще споменем
по-после. Особено този белтък е в голям процент, до 60% в
млечните зърна на зърнените храни, когато зреят. В това време под кожицата се виждат микроскопични зрънца, наречени алейронови зрънца. Щастлив е, който може да се нахрани
няколко пъти от тия млечни зрънца! Не напразно Христос е
карал учениците си да се хранят с житни класове!
В зрелите житни зърна ние имаме:
   В кожицата – желязото и витамините.
   Под кожицата – белтъците.
   В средата – въглехидрати.
   В центъра – фосфатите.
При печене на хляба част от желязото, част от фосфатите,
белтъците и въглехидратите се губят. Затова именно суровото жито, натопено в топла вода и поомекнало, особено когато яденето му е с плодове, е идеална храна! Най-много, което
е допустимо е, да се свари житото.
Житото носи в себе си зародиша на дългия живот.
Печеният хляб е човешко изобретение. Поради търговски интереси и спекули, се отнема от зърното желязото и витамините, които остават в триците. След което вадят няколко вида брашна. От друга страна при печенето се изпаряват
част от фосфатите и почти всички витамини. И така ние виждаме, че особено градското население се храни с непълноценен хляб, т.е. не с всички енергии на зърното.
Такава е днес търговската действителност. Ние бихме казали, че ако известен процент хора желаят бял хляб, нека се
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произвежда такъв и да се продава като луксозен на по-висока
цена; но на широките народни маси – градското население,
трябва да му се даде пълнозърнест пшеничен хляб, макар и
примесен с малко царевица и ръж – първата подслажда хляба, а ръжта го държи мек. Това може да стане не само с едно
пожелание от отделни личности и интелигентните хора, но
и от всички управляващи, защото това е един държавен въпрос!
Белтъчните храни служат главно за градивен елемент на
организма. Те също изгарят и образуват топлина – всеки 1
грам белтък при горенето си дава средно 4 калории, както е и
при въглехидратите. А при окончателно разлагане в организма се образува: урея, пикочна киселина, фосфорна и сярна
киселини, лейкомаини – отрови от неправилното изгаряне,
а също и някои други остатъци.
Пикочната киселина главно се образува от месото. Има
я и в някои бобови растения – сухия фасул, лещата, чая, кафето, шоколада. Тя се образува от пуриновите основи в тия
храни, когато те се разлагат в организма.
При употребата на растителната храна и малко животински белтъци, пикочна киселина се отделя за 24 часа от 0.2 –
0.5 грама ; а при употреба на повече месо – от 2.5 – 3 грама
дневно, която вече е вредна за организма и за която ще споменем по-късно.
От фасула, лещата и някои други храни се образува пак
доста пикочна киселина, обаче от изследване е установено, че
тя не е така вредна, както тази от месото. От окончателното
разлагане на червените кръвни телца след тяхната последна
работа, се образува жлъчката в черния дроб.
Нека това се помни, когато става дума за лошото влияние
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на храните от ненормалното хранене с белтъци и въглехидрати. Това може да причини разни болести, следователно и разрушаване на повече кръвни телца – бели и червени.
Тези две групи – въглехидрати и белтъци, са главните
храни за поддържането на организма. И затова, нито с едната, нито с другата група само, организмът може да функционира дълго и правилно. Затова именно се препоръчва правилното им съчетание.
III ГРУПА
Това са минералните соли и някои елементи
Те служат за равновесие, неутрализиране, борба за предпазване на организма от някои болести и поддържане жизнеността му.
***
От елементите и солите в организма, най-важни са:
а) Желязото, хемоглобина на червените кръвни телца.
Ако това желязо е в повече, то човек става буен, нетърпелив
и рушител. Ако е в по-малко, изразява се в слабост – анемичен цвят на лицето, сънливост, неиздръжливост. Значи, то
изменя и характера на човека. Сангвиничните натури имат
по-червен израз на лицето главно от окисленото желязо във
вид на оксихемоглобина в кръвните телца и отлагането му в
капилярите на кожата по лицето.
б) Натриев хлорид или готварска сол. В кръвта тя трябва да бъде 7 процента, за да се движат правилно кръвните тел34

ца. При повече сол те се свиват, а при по-малко те набъбват
– уголемяват се. И при единия и при другия случай се пречи
на правилното кръвообращение.
Солта неутрализира течностите в кръвта, а само натрият от растителните храни помага да се освобождават отровите от клетките. Лишаването на организма съвършено
от готварска сол е крайност. Обаче, повечето хора злоупотребяват със солта! Осем грама сол за 24 часа е предостатъчно. А ако се свикне и с по-малко, още по-добре. Особено
това е нужно да се спазва при по-зряла възраст, при кръвното налягане, при болести на бъбреците, при сърцебиене.
Нека се знае че само в 1/2 килограм хляб, който консумираме дневно, има 5-6 грама сол. Ами които употребяват и
повечко хляб? Ами гозбата? Ами салатите? Ами соленото
месо, особено с вино?
Ние съветваме добрите майки домакини да претеглят известно количество сол и като се похарчи, ще знаят за колко
души и за колко време е употребена. И като се прибави и солта на хляба, 10-11 грама на килограм, ще се види, колко сол се
пада дневно на човек, и ще се регулира.
При тази разумност може още отрано да се избягнат някои лоши последствия от солта.
в) Фосфорните соли. Тук главно важи калциевият фосфат, който е основната и най-важна част за костите, зъбите и
нервната система.
При умствена работа, където е необходимо повече фосфор, може да се достави от фасула, лещата, граха, яйцата –
главно от жълтъка.
г) Калий. Това е елементът, който влияе за по-силното и
активно движение на кръвта. Затова особено през пролетта е
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добре да се ядат марули, коприва, спанак и др., които съдържат най-много желязо и калий.
Има още ред други елементи като: олово, мед, сребро,
злато и пр. в нищожни количества, които се намират в разни
съединения в организма.
В зависимост от количеството на тия соли и елементи,
ние ще имаме едни или други прояви.
Така при нормално количество на елементите, с преобладаване на златото, ние имаме един благороден характер,
смиреност, разумност. При повече желязо описахме по-рано. При повече мед, ние имаме един злъчен характер. При
повече сребро, имаме по-благородно сърце и чист живот,
обаче тук има и една опасност – от развиване на алчност, ако
липсва разумността. При повече фосфор, имаме сприхавост,
сухост на тялото и пр.
Ето защо, много важно е, при съчетание на храните
да знаем, къде какво повече преобладава и да употребим
това, от което се нуждаем, а да избягваме това, от което
имаме повече в организма.
Всички тия соли и елементи се намират в храните, и ние
ги приемаме от тях. Някои от тия соли се предписват от лекарите като лекарство на болните, когато им липсват.
Така при анемичност предписват железни съединения.
Но поради това, че стомахът не може да използва повече от
6-7 милиграма за 24 часа, при това във вид на хлорно желязо,
преобърнато в стомаха на такова. А излишното излиза неизползвано и обременява сърцето, дробовете, бъбреците. Ето
защо за предпочитане е да се взема то от храните, които съдържат това желязо.
При заболяване от захарна болест дават инсулин – про36

дукт от подстомашната жлеза, за да държи в равновесие и в
разтворено състояние гликозите, за да могат правилно да изгарят. Напоследък излезе и антикомана, пак продукт от този
род, когото считат за по-сигурен от първия.
До колкото обаче знаем досега, инсулинът не лекува диабета, а дава едновременно подобрение и отново продължение на болестта. Следователно, той не може да излекува болестта окончателно, особено в по-тежките форми.
От друга страна правят грешка и някои лекари, когато
между другата храна предписват на болните от диабет повече
месо, като с това се трови организма от многото белтъци –
образуване на повече пикочна киселина, която дразни мозъка, сърцето, бъбреците и черния дроб и причиняваща голямо
кръвно налягане. (Прочети и обърни внимание на въглехидратите при неправилното разлагане.)
Даже някои лекари забраняват на болни от диабет и употребата на плодове освен киселите. Знаем, обаче и други,
които проникнати от дълбокото разбиране на патологичните
промени и проблемата на храненето, избягват месната храна
при тази болест и тогава болните са много по-добре, по-дълго живеят.
Известни са случаи – жена с месояден режим на хранене при 0.48 процента захар, за 3 дни изпадна в кома и
почина. А процентът на случаи като този не е малък! Знаем и един случай с вегетарианец, който е носител на наследствено предразположение към тази болест, който при
едно малко нарушение в храненето заболява от диабет.
Важното е, че захарта достигна до 0.55 процента! А това
се смята за голям процент! И въпреки ужасните гнойни
циреи по врата и постоянната висока температура, благо37

дарение на растителния режим преди и след болестта, и то
без всякакви инсулини, ето 15-16 години от тогава, той си
е здрав! Ето защо, когато се избягва месото и се взема подходяща растителна храна с малко плодове, това е по-добре
за диабетиците.
При болести на щитовидната жлеза се дава йод. Този йод
обаче може да се получи и от някои храни.
IV ГРУПА
Това са напитките
За тях няма да се спираме надълго, освен за водата и то
когато говорим за съчетанието на храните.
Напитките, в лицето на алкохолните съединения съставляват друг отдел – въздържанието, което също тук не ще
засягаме. Ще споменем само, че щастлив е този, който е стъпил на първото стъпало – въздържанието, в широк смисъл на
думата!
Промените, които храните претърпяват в устата,
стомаха, дванадесетопръстника,
тънките черва и черния дроб
Преди всичко, за да бъдем напълно здрави и да се радваме на живота, трябва да имаме:
1. Един храносмилателен апарат: уста, зъби, слюнчени
жлези, стомах, дванадесетопръстник, подстомашна жлеза,
злъчен мехур, тънки и дебели черва съвършено здрави.
2. Една кръвоносна система: сърце, кръвоносни съдове,
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капиляри, кръвни телца, лимфни и хилоносни съдове, както
и черен дроб, съвършено здрави.
3. Една дихателна система: нос, ларинкс, бели дробове и
кожа съвършено здрави.
4. Една отделителна система: бъбреци, пикочен мехур,
отчасти дебели черва и кожа съвършено здрави.
5. Една симпатична нервна система и жлези с вътрешна секреция, съвършено здрави.
6. Една съвършено здрава главна нервна система, където мозъкът да бъде оръдие на ума и седалище на всички дарби и способности на душата и духа. Още повече, че в мозъка
се преработва и електричеството и се разпределя по цялото
тяло.
Ето защо, когато всички органи са здрави:
– при правилно храносмилане ще имаме едно физически
здраво тяло;
– при правилното кръвообращение – една здрава симпатична нервна система с изобилни магнетични сили;
– при правилното дишане – една главна нервна система
здрава, където при разумност можем да проявим и една чиста и права мисъл;
– при нормални жлези с вътрешна секреция, ние ще имаме сила и бодрост.
Но нека продължим по-нататък.
Ние приемаме едновременно, и то повечето пъти смесена храна. Обаче, химическата промяна на храните не е еднаква навсякъде в храносмилателния апарат.
1. Така нишестените храни или въглехидратите: хляб,
ориз, картофи и други, след добро сдъвкване в устата, под
влиянието на слюнката с фермента птиалин, който се отделя
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от подчелюстните жлези, се преобръщат на захар с формула
Н12О6.
Ние изнасяме тези формули, не за да правим хората
химици, а за да се види, когато говорим за неправилното хранене, произхода на някои болести, и психическите
влияния за тия болести, откъде започва злото за нашето
здраве.
Някои учени твърдят, че малка част от така сдъвканата
храна – въглехидратите, се просмукват чрез устата и стомаха в кръвта, а белтъците остават само сдъвкани и овлажнени. Ние ще добавим и това, че не само твърденията на тези
учени са верни, но и опитите ни доказват, че на един уморен
и отпаднал организъм, ако му се даде нещо течно за пиене:
мляко, кафе, чай, бульон, сочни плодове и пр., в които има от
повечето групи елементи, той само за четвърт час, получава
едно ободряване и засилване на организма. Това показва, че
известни части от храната още в устата, се поглъщат по неоткрити още за официалната наука пътища. Същото е и като
постъпят в стомаха, където енергиите от храните постъпват
в кръвта чрез мукозните клетки и се получава ободряване и
сила.
На пръв поглед, човек ще изпадне в противоречие с определените норми в науката – времето за смилането на разните храни в стомаха и червата и постъпването им в кръвта.
Не, няма никакво противоречие. Първо, ние имаме бързо
просмукване на течностите чрез епителните клетки, и второ,
едно рефлекторно психическо въздействие върху субекта с
мисълта, че се приема нещо и става дразнене от специфичната миризма на храната върху вкусовите клетки.
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Физическо тяло
in

Храносмилателна
система

out

in

Кръвоносна
система

out

in

Дихателна
система

out

in

Отделителна
система

out

Принцип на черната кутия
Осветляване на съдържанието вътре в черната кутия
чрез познание.
Има и нещо друго! Тук идва на помощ окултната наука:
Както падналите души в живота, особено алкохолиците,
развратниците, престъпниците, след своята смърт не само не
са далеч от земята, но дълго време те обикалят кръчмите и
кабаретата, и се хранят и наслаждават от изпаренията на алкохола и храните; както и висшите същества от невидимия
свят се хранят от етерните излъчвания на нашите добродетели, чувства и постъпки; както Духът Господен ще посети
и ще се всели в сърцето само на един чист човек, защото той
живее с тия чисти мисли, чувства и постъпки; както един
чист и с духовно прозрение човек може да види излъчвани41

ята на бялата светлина от главата и изобщо от тялото на друг
чист човек, жълтия цвят от разумно мислещия, розовия от
любящия, възсинкавия цвят от проявяването на истината,
тъмнозеления цвят от материалиста, червения – като стрели
от гневливия, медения (бакърения) от злъчния човек, тъмносивия от невежия и прост човек, така по същия закон и физическата храна си има свои етерни сили, които се излъчват
и преминават направо, много по-рано в кръвта чрез устата
и храносмилателния апарат и ободряват човека, преди те да
са преминали химическия процес в стомаха и червата. Това е
жизнената сила или т.нар. „прана“ в храната!
Но на въпроса. В стомаха същите въглехидрати не претърпяват никаква химическа промяна, а само белтъците.
2. Азотните храни не претърпяват химическа промяна в
устата, освен сдъвкването и овлажняването. Обаче, в стомаха
претърпяват. Тук под действието на солната киселина, която
се образува в стомаха и се отделя от него, по време на храненето, в присъствието на фермента пепсин и солната киселина
в самия стомах, белтъците се раздробяват и преминават от
един род белтък, в друг род – първо в смитонин, после в пропептони и най-после в пептони. Така вече изменени, те са
годни, но не още напълно готови да се просмучат в червата
и кръвта.
Някой ще каже: каква е разликата между първичния –
обикновен белтък и пептоните? Разликата е тази, че обикновеният белтък при 70 градуса топлина се съсирва и не се
просмуква в кръвта по никакъв начин, а пептоните и при
100° не се съсирват и могат да се просмучат в кръвта.
Ето защо е важен здрав стомах!
След като белтъците в стомаха получат това изменение,
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те излизат заедно с другата храна и постъпват в дванадесетопръстника.
Тук под действието на втория фермент на подстомашната жлеза, наречен трипсин, белтъците, които в стомаха не са
успели да се преобърнат на пептони, се преобръщат на такива.
3. Мазнините, които нито в устата, нито в стомаха претърпяват химическа промяна, в дванадесетопръстника, под
действието на третия фермент на същата жлеза, наречен сапунифициращ, отчасти стават като разтопен сапун при смесването им с жлъчката. Другата част от тия мазнини се превръщат на микроскопични зрънца, готови вече, и едните и
другите да постъпят в кръвта чрез тънките черва.
Значи въглехидратите, белтъците и мазнините, които излизат от дванадесетопръстника стигат до тънките черва.
Тук въглехидратите, които са успели да преминат в захари, в дванадесетопръстника под влиянието на един фермент
в тънките черва, името на който не е открит досега, като поглъщат една частица вода, плюс фермента, преминават в глюкоза, т.е. от С12Н22О11 плюс Н2О – вода, плюс фермента на
С12Н24О11 = 2С6Н12О6 – глюкоза, вече годни да се просмучат
в кръвта.
Белтъците във форма на пептони, под влиянието на друг
фермента – ерипсин, получават последното разлагане – глобулин и параглобулин, готови вече и те напълно да се просмучат
в кръвта.
Мазнините тук не претърпяват никаква промяна.
Остават само захарите с формулата С12Н22О11, които не
са изменени, нито в устата, нито в стомаха, нито в дванадесетопръстника. Тяхната съдба се решава в тънките черва – под
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действието на един фермент, наречен инвертин. Захарите,
като поглъщат една частица вода, плюс фермента, преобръщат се от формулата С12Н22О11 на друга такава – С12Н24О12 =
2С6Н12О6, пак на глюкоза!
Така вече, цялата храна, при правилни и здрави органи,
дошла до последните си разлагания и формули, е готова да се
просмуче в кръвта.
Нека знаем още, че ако при нормалното хранене и здрави органи, имаме пак неизползвана храна, то при неправилното хранене и неправилното съчетание на храните и болезнени органи, ние имаме много повече неизползвана храна! А
това е не само харчене на средства, но се отразява и на общото здраве.
Нека проследим какво става с храните по нататък.
Въглехидратите като глюкози, захарите като такива и
белтъците като глобулин и параглобулин, постъпват в повратната вена, която ги отнася в черния дроб.
Мазнините обаче, от тънките черва постъпват в млечните съдове на лимфната система и се отнасят и вливат направо
в сърцето, там където се вливат и двете големи вени с кръвта
от цялото тяло.
Въглехидратите, като постъпят в черния дроб, под чудотворното влияние на клетките му, като отнемат една частица вода от тях, последните се преобръщат пак от формулата
С6Н12О6 на С6Н10О5, в така наречения животински гликоген!
Този гликоген остава като запас в черния дроб. Другата част
постъпва в кръвта като глюкоза и служи, както споменахме,
за поддържане на горенето, дишането, топлината и отлагане
като мазнина в подкожната тъкан и другите органи на тялото. В това горене взимат участие и всички мазнини.
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При недостиг на въглехидрати, било при нормалното
хранене, или боледуване на организма, клетките на черния
дроб като прибавят една частица вода на необходимия гликоген, плюс един фермент от себе си, този гликоген преминава
пак в глюкоза и постъпва в кръвта.
Така става постоянното поддържане на организма с въглехидрати във вид на глюкоза.
При правилно хранене и здрави зъби, органи и черен
дроб, крайният резултат от разлагането на въглехидратите и
мазнините в организма е на СО2 – въглероден двуокис и водни пари, които се изпаряват чрез дишането и изпотяването.
Образува се и нищожна част млечна киселина.
Обаче от неправилното изгаряне на въглехидратите се
получава повече млечна киселина в по-голям процент, за която ще говорим по-после.
Белтъците в черния дроб не се задържат, а като излязат,
постъпват в кръвта. След като извършат храненето на клетките, крайното им разлагане е, както споменахме: на урея – в
която има много азот, и на пикочна киселина, главно от месото и някои бобови растения.
Образува се още сярна и фосфорна киселина и жлъчка от
разрушените кръвни телца, както и лейкомаини – отрови от
неправилното горене.
И ако уреята излиза навън; ако разложените кръвни телца преминават в жлъчка, то сярната киселина, както и пикочната, като по-тежки една част се отделя с урината, но голямата
част остава в кръвта действуват вредно на организма. А като
се прибавят и лейкомаините, лесно е да се разбере картината.
И много интересно е, че организмът има такова свойство,
че при приемане на повече белтъци, като отнема една части45

ца – главно азота от белтъка, преобръща ги на въглехидрати
и си служи с тях. Обаче тогава става анормално горене и се
образуват още повече киселини. А при въглехидратите, като
отнема частицата кислород, преобръща ги на мазнини. При
този процес ние имаме пак анормално горене – образува се
повече млечна киселина и СО2. Мазнините, обаче, никога не
се изменят в белтъци или въглехидрати.
4. Минералните соли.
Те постъпват направо от храните чрез пищеварителния
канал в кръвта. Някои от тях преминават в сложни тела в организма, например желязото образува първо хлорно желязо,
а после в кръвта желязото влиза в хемоглобина на червените
кръвни телца.
За готварската сол и фосфора споменахме по рано.
В целия организъм има 3-4 килограма соли.
И трябва да знаем, че без фосфор няма мозък; без сяра
няма белтъци; без желязо няма кръв и без калций и фосфор
няма кости и зъби.
Някои от солите споменахме, че служат за неутрализиране на отровите в организма, както натрият. Те помагат също
и за смилане на храната, както е солната киселина в стомаха, натрия в жлъчката и пр. За натрия трябва да се спомене
още, че при намалението му в кръвта, се нарушава нормалното окисляване на белтъците. В замяна на това се увеличава
пикочната киселина както и сярната, оцетната и фосфорната.
По този начин в клетките се задържа и повече СО2, а микробите в подобна среда по-лесно намират почва за размножаване, обичат средно кисела кръв, следователно болестите полесно се развиват.
И затова ще се види, че кръвта на един чист и духовен чо46

век е много по-алена, отколкото кръвта на този, който живее
и проявява отрицателна мисъл, чувства и постъпки. Не само
това, но кръвта на един духовен, чист човек е и повече алкална и имунизирана – там микробите мъчно виреят и болестите не могат лесно да се развиват.
5. Напитките
Те постъпват направо през цялата лигава ципа на храносмилателния канал в кръвта.
Алкохолите, обаче претърпяват промяна от формулата С2Н5ОН, преминават в С2Н6О, който състав е отрова за
клетките. А след като произведе своето убийствено действие
върху последните, изпарява се на СО2 и водни пари, със специфична миризма в устата.
Тези отрови бавно, но сигурно предизвикват израждане,
главно на нервните клетки, черния дроб, сърцето и бъбреците, а това са четирите най-главни машини на организма.
Какво вредно влияние
имат неправилно съчетаните храни,
излишната им употреба,
а също и недоимъка в организма
Когато се говори за пълно здраве и дългоденствие, историята не помни, нито ще отбележи, че атлетите и угоените –
пълните хора, са най-здравите и силните до зряла възраст. Защото такива рядко достигат до 70-80 години. Същото е и за
тия, които неправилно се хранят – главно лакомници и гастрономи. Същото е и за тези, които недостатъчно се хранят,
по липса на условия, знания и средства. И едните, и другите
са изложени на заболявания.
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Какво става в частност при излишната и неправилно взета храна?
Преди всичко, препълненият с повече храна стомах затруднява дишането, движението. Соковете от храните помъчно се просмукват в организма, защото храносмилателният канал по-мъчно се справя с тях. Предизвиква се още
тежест, повече потене поради голямото горене и така по-лесно се настива.
Дойдем ли до неправилното хранене с групите храни,
ние имаме следната картина:
1. При белтъците
1. Клетките поемат толкова белтъци, колкото са им нужни, независимо от това, дали храната е в голямо количество.
Едно изключение е за децата и юношите, които до 25 годишна възраст не само имат нужда от повече белтъци за градежа
на тялото, но те са без всякакъв ущърб за организма. Повече
се усвояват от клетките. Разбира се и многото белтъци пак са
вредни.
2. Излишните белтъци не увеличават силата на организма, особено от 25 годишна възраст нагоре; а напротив, става
ненормално затлъстяване на тялото, макар наглед човек да не
е пълен.
Това затлъстяване започва от външните форми и минава
в сърцето, бъбреците, черния дроб и другите органи.
3. Самите белтъци при този случай не изгарят правилно,
като от излишната сяра и фосфор в тях се образува сярна, фосфорна, пикочна и оцетна киселини, а също и лейкомаини.
Ние описахме по-рано картината , как се образуват тия киселини.
4. Сярната, фосфорната и пикочната киселини, преди
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всичко движейки се в кръвта, превръщат я от алкална и нормална на кисела, която е много благоприятна почва за микробите и болестите.
5. Всички тези киселини, особено пикочната, свиват кръвоносните съдове, особено капилярите, и кръвното налягане става голямо, понеже кръвта мъчно се движи. Вследствие
на това явява се главоболие, виене на свят, болки по ставите,
нервно разстройство. – А като се вземе предвид и злоупотребата с повече готварска сол и други соли, ние имаме още в
ранна възраст – 40-50 години предразположение към кръвно
налягане и артериосклероза. За психичните причини на тези
болести ще споменем по-късно.
6. Същите тези киселини, особено пикочната, действуват и върху солите и върху обвивките на короните на зъбите,
вследствие на което се явява разклащане на зъбите, а венците
се възпаляват. Това не е типичната пиорея, която се явява от
млечната киселина, за която ще споменем по-долу.
7. Пикочната киселина хипертрофира особено лявата
половина на сърцето, защото се задържа кръвта, вследствие
на което се явява ускорение на пулса, сърцебиене, повече задържане на кръвта в покрайнините, което показва, че кръвообращението е неправилно.
8. Минавайки през кръвта, главно пикочната киселина,
се отлага в ставите, особено на големия пръст на краката, във
вид на кристалчета и образува болестта подагра. Тази болест
се явява особено вследствие много ядене на месо, затова някои я наричат „болестта на богатите“. В другите стави, като се
задържа и дразни последните, образуват се болки, подобни
на ревматичните, без подуване. Особено тези болки се явяват
у хора, които преживяват тревоги.
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9. Минавайки през бъбреците, тя образува възпаление в
тях, вследствие дразненето. Образуват се и бъбречни камъни
заедно с други съединения.
Споменахме по-рано, че при нормалното хранене организмът отделя от 0.30 до 0.60 грама пикочна киселина. Тя
при неправилно хранене, особено от употреба на повече
месо, достига до 1.50 – 2 грама, даже и до 3 грама дневно.
Като се прибавят и лейкомаините – отровите от неправилното изгаряне на белтъците, ние имаме един организъм
вече постоянно: ту с главоболие, ту с болки по тялото, ставите, бъбреците, сърцето, нервност и лесно заболяване.
Така че, от излишните белтъци и храни и образуването
на различните киселини и лейкомаини, създава се една почва
за така наречената пикочокисела диатеза – болести на храненето и кръвообращението. А тази болест се предава на доста
поколения.
Нещо повече, ако се преумори човек или е в едно нервно
възбуждение, то при изгаряне на въглехидратите се образува
повече СО2. От това сънят липсва, поради силното дразнене
на този СО2 върху мозъчните клетки в главата. Това са го изпитвали ония, които са имали умствена преумора. При пикочната киселина от белтъците, обаче се получава друга картина – парезия, – полупарализиране на специалните малки
нервни клетки под кората на мозъка, поради което се явява и
продължителен сън! Такива хора повече спят и са по-неподвижни.
Нормалното спане, изчистване от малко количество пикочна и млечна киселини, е приятно, радостно, полезно. А
когато дойдем до едно положение на духовна издигнатост,
където кръвта става алкална и с алено-розово-златист цвят,
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там пикочната и млечната киселини са до минимум. Такъв
човек, както споменахме, се задоволява с малко сън. Той е и
много по-жизнерадостен от нас.
Ето защо тези, които употребяват случайно повече белтъци, трябва да пият повече гореща вода, от една страна за
разреждане на кръвта, а от друга – за разширение на кръвоносните съдове и капилярите. С това движението на кръвта
става по-лесно и се извличат и отровите. Главното е, че чрез
горещата вода се внасят повече магнетични енергии в организма, и с това се омекотява нашият характер. По този начин
ние уравновесяваме електромагнитните течения в нас, което
е от голямо значение.
Понеже споменахме за кръвното налягане – резултат на
разните киселини – главно на пикочната, което е станало
вече като атрибут в живота, особено за хора от 35-40 години
нагоре, и което е плод до голяма степен от анормалното хранене, ще дадем и една по-ясна картина за него.
Преди всичко ще споменем, че в окултната наука е като
закон: Когато човек живее един чист живот и има чиста мисъл, чисти чувства и благородни постъпки, болестите са далече от него! Даже и наследствените болести могат да се видоизменят и намалят с такъв един живот.
„Знайте, че болестите и страданията са плод на нашето
неразбиране правилно да се храним, пием и дишаме, и на нашите неправилни мисли, чувства и постъпки, особено когато
нямаме и будно съзнание“, казва Учителя.
А как да си представим картинно това кръвно налягане?
И какви причини още, освен описаните, имаме?
Ето как:
Нека си представим една река. Да кажем, че тя е 50 ме51

тра широка. В нея се движи водата, в която плават и парчета
дърво, разни листа, тиня и пр. Водата, това е нашата кръв, а
парчетата дърво, листа, тиня, това са примесите в кръвта.
Когато коритото на тази река по цялата дължина е все еднакво широко, или се е разклонила на няколко направления,
то водата и примесите се разпределят и се движат горе-долу
еднакво. Така е и с нашата кръв, и с нашите кръвоносни съдове, когато всичко е нормално – кръв и примесите в нея. Здравите брегове на реката, това са нашите здрави и еластични
кръвоносни съдове.
Когато обаче, това корито на реката се стесни, а водата
е същата, то за да мине всичко това – и вода, и дървета, и
листа, и тиня, първо ще се ускори движението. Това става и
с нас – ускорява се биенето на пулса. Второ – ще има едно
сгъстяване и задръстване на движещите се части. Същото
става и с кръвните примеси в нас. Трето, ще има едно силно
напрежение, което се издържа от здравите стени на коритото на реката, а това в нас са здравите и еластични кръвоносни съдове.
А разните киселини и психически въздействия, като свиват кръвоносните съдове, още повече ги задръстват! Следователно се предизвиква по-голямо кръвно налягане.
Обаче ние имаме и друго!
Докато коритото със своите здрави стени не пропуска
водата да се отбие в друг път, следователно, докато кръвоносните съдове са еластични и могат да издържат на това налягане, то е пак добре! Но ние имаме и поройни дъждове, които
са опасни!
Значи, ние имаме и анормално хранене и разни болести,
които са също една опасност! Коя е тя? То е, че освен свити52

те кръвоносни съдове, ние имаме и натрупване на варовити
соли по стените на тия съдове и по този начин те първо изгубват своята еластичност и стават много крехки! Значи, тук
имаме вече двойна опасност.
И понеже това нахлуване на кръв е най-много в малките
артерии и капилярите, то обикновено става спукване на някой малък съсъд в мозъка и настъпва апоплексия. Или пък
нахлуване на кръвта в сърцето и появяване на парализа – разрив на последното и моментална смърт.
При това положение, пита се човек: заслужава ли, особено един интелигентен човек, да бъде с такива изкривени
разбирания за храненето и пиенето, да си съкращава живота
преждевременно и да страда, а покрай него да се изражда и
поколението? Не!
Но до тук е само едната страна на картината. Ние имаме
и други причини за кръвното налягане:
1. Това е лакомството за повече ядене и пиене, което
може да бъде временно, а и постоянно. Това анормално ядене усилва сърцебиенето, увеличава кръвното налягане.
2. След това имаме болестите на сърцето, където кръвта
много по-бавно се движи, а в сърцето още по-бавно постъпва. Тогава сърцето бие по-често, за да извърши своята работа,
но пак мъчно.
3. Всички тия, които употребяват алкохол, особено бира
и течности в по-голяма доза, са предразположени за по-голямо кръвно налягане. Тук имаме един контраст. Гроздовият сок – безалкохолното вино, което е глюкоза с описаната
формула С6Н12О6, е отлична храна за организма. Ферментиралите вина като алкохол, с формулата С2Н5ОН, са вече със
силата да възбуждат, да парализират!
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Обаче, алкохолът не остава и в тази формула, а преминава в С2Н6О, който е истинската отрова! Значи, алкохолът
от една страна възбужда, загрубява и изражда клетките, а от
друга страна отровата ги доубива!
4. Всички болести на бъбреците, при които прецеждането на кръвта е затруднено и неправилно, защото се цеди
по-малко, по-мъчно и то рядката част на кръвта, ние имаме
по-голяма течност и кръвни примеси в организма, които
предизвикват още по-голямо кръвно налягане.
5. Всички болести на черния дроб и някои други органи
увеличават кръвното налягане.
6. Всички нервни разстройства, които по-подробно ще
опишем когато разглеждаме психическите причини на болестите, са също причина за това налягане.
И изобщо, всички анормалности в главната и симпатичната нервни системи; в кръвоносната, дихателната и пр., са
подтик за увеличение на кръвното налягане.
Нека споменем още, че нормално кръвно налягане трябва да има у всекиго. То се движи от 130 до 160-170 в зависимост от темперамента на човека. Обаче, качи ли се до 180200, тогава ние имаме едно кръвно налягане, предизвикано
от неправилното хранене. Дойде ли до 200-250, тогава имаме
включени и психически причини: нервност, тревоги, страх,
злоба и пр. А когато то надмине 250, това показва, че в случая имаме органическа повреда на бъбреците, черния дроб,
сърцето и пр.
За подобрението и спадането на кръвното налягане, ние
съветваме всеки да се вслушва в съветите на специалистите
лекари. Но да обърне внимание и на съветите, които даваме за това накрая, при психическите причини на болестите и
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страданията, а особено за любовта, вътрешния мир, радостта
и пеенето.
2. При въглехидратите имаме друга картина
Тук, при употребата на повече, по-големи количества въглехидрати, ако сме на физическа работа, те изгарят правилно и образуват СО2 и водни пари. Организмът се пречиства
чрез дишането и изпотяването.
При спокойна работа и малко повечко въглехидрати,
едната част от тях като изгори, поддържа топлината и дишането, другата, като се отделя частица от кислорода им, преобръща се на мазнини, които се отлагат под кожата и другите
органи.
Обаче когато въглехидратите са повече и особено с мазнини, натрупва се повече мазнина в организма, която вече е
товар! Явява се още и леност, повече потене, по-лесно настиване.
Но това още не е беда – друга опасност има:
Подстомашната жлеза, независимо от трите фермента,
които описахме, играе роля и със своя сок, наречен оксидаза,
който се излива в кръвта и поддържа от една страна глюкозите в разтворено състояние, за по-лесното им просмукване
в кръвта – кръвните телца, а от друга – преобръща случайно
попадналия гликоген от черния дроб в кръвта, пак в глюкоза.
От излишните въглехидрати обаче и поради разстройство на
черния дроб, тя не е в състояние да се справи с този гликоген
и да го преобръща в глюкоза, затова губи своята сила и заболява.
Така ние имаме вече една причина за появяването на захарната болест.
Черният дроб, който е склад на въглехидратите, а също
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и трансформатор и регулатор на тия въглехидрати, когато те
са повече, поради безсилието на чернодробните клетки да ги
преобръщат в глюкоза при излизането им от него, тогава те
постъпват в кръвта като гликоген. А като отделят една частица вода, се превръщат в обикновена захар, т.е. от формулата
2С6Н10О5 – на С12Н22О11. Тъй като при тази формула, въглехидратите не могат да се усвоят от клетките, нито пък сокът
от подстомашната жлеза може да ги преобърне в глюкози, то
те като захар циркулират в кръвта и като такава чрез бъбреците и урината се изхвърлят навън.
При това положение ние имаме налице захарната болест – диабет, една от мъчителните и трудно излечими болести. Тук се явява често ходенето по малка нужда, жажда,
главоболие, виене на свят, циреи по врата, изпадане в кома
и смърт.
Нека знаем, че и при здрав черен дроб и здрава подстомашна жлеза, ние пак имаме една нищожна част от въглехидратите, които не могат да преминат в глюкоза и затова
в кръвта имаме от 0.05 до 0.10% захар. Обаче при диабет,
в кръвта ние виждаме тази захар да се увеличава от 0.10 до
0.60% даже и до 0.70. Значи 6-7 пъти повече от нормалното,
а в урината достига и до 10%. В тези случаи дневно може да се
отдели 200-300 грама захар, в зависимост от урината, която
се отделя.
При изпадане в кома, според мнението на някои учени,
от употребата на много животински белтъци особено месо, и
неправилното им изгаряне, образуват се не само повече амонячни соли и разни киселини, но се образува и повече оксимаслена киселина, която се явява като силна отрова за нервните клетки и настъпва състояние на кома. Тук може и да
56

нямаме крайното голямо количество захар. В такива случаи
разните инсулини и антикоматони не могат да спрат опасността.
Дойдем ли до причините на диабета, нека знаем, че освен
наследствените причини както при артритичните натури,
ние имаме и друга причина: анормалност на мислите и чувствата, които са във връзка с главната и симпатичната нервна
система. Следователно имаме и известни нарушения в специфичните нерви, които регулират черния дроб, подстомашната жлеза, стомаха и изобщо кръвоносната и храносмилателната системи. Така се произнася Учителя по тези въпроси,
така се произнасят и някои учени сега.
Лакомството, особено яденето на повече тестени храни, сладкиши, пиенето на повече бира и течности, усилват
разстройствата. Те идват като последица. Обаче и без наследствени причини, ние можем да заболеем, ако постоянно
нарушаваме храненето с много въглехидрати и мазнини, със
слаба физическа работа.
Това че черният дроб е резервоар за образуването на тази
захар от гликогена, се доказва при изкуственото дразнене в
областта на четвъртото стомахче на продълговатия мозък.
При това дразнене черният дроб изпраща повече гликоген в
кръвта, който се преобръща в захар. Това състояние го наричат временна захарна болест.
Това се случва често и с нас, при употребата на един път
много въглехидрати, а особено обикновена захар. Защо? Защото черния дроб не може да се справи набързо с големите
количества захар. Ето защо не трябва да се слушат тези, които
викат: „Яжте повече захар!“ Опитите на учени хора доказват,
че възрастен организъм нормално може да усвои 70-80 грама
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захар. Затова именно трябва да се употребява повече плодова
захар!
Нека се знае, че гликогенът в малки количества, по неизвестен начин, се образува и в мускулите, в сърцето и в левкоцитите – белите кръвни телца в тялото ни.
При изследването на растителните въглехидрати с формулата С6Н10О5 – скорбялата и животинския гликоген – е
констатирано, че растителният с йодова тинктура се боядисва в синьо, а гликогенът – в керемидено червен цвят.
Опасността от въглехидратите е и тази, че поради неправилното изгаряне, когато се употребяват повече, а главно без физическа работа, образува се много млечна киселина
С3Н6О3 което показва, че глюкозите наполовина са използвани. Тези киселини действуват главно на костите и особено
на корените на зъбите, както споменахме, като ги разтапя.
Тя действува главно върху варовитите соли на върховете на
корените, които като се разтопят солите, зъбите започват да
се клатят, и венците гноят. Това е един сигурен предвестник
на захарната болест – диабета. Такива хора от пълни, започват да слабеят. Главното е, че тя се отразява и на съня – повече сън, пак поради парезия на специалните малки клетки и
клончета под корицата на главния мозък както това става и с
пикочната киселина.
3. При мазнините
Спомагат за поддържането на топлината в организма.
Те също носят лоши последствия – затлъстяване, трудно
дишане, леност и пр., когато вземем повече. Ето защо пълните тлъсти хора трябва да избягват подправките, лютивите
и солените неща, тестените храни, както и пиене на много
течности. При това, добре е при мазнини да се взима лимон
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или салата с лимон или оцет. Иначе при повече мазнини се
разстройва жлъчката и се явява жълтеница.
При взимането отделно на лимон, добре е да се взема топла вода, която с лимона действува благотворно върху организма, като се внася повече магнетизъм в нас, а на сърцето
влияе успокоително и благотворно. Другите киселини дразнят сърцето.
4. Минерални соли
Те са от голямо значение, както споменахме за неутрализиране на кръвта, поддържане активността и строежа на
костната система.
Нормално за 24 часа са нужни около 25 грама.
От тях готварска сол 8-10 грама, а напоследък считат, че и
4-5 грама е достатъчна.
   Натрий около 1-3 грама.
   Калий около 3 грама.
   Фосфор около 5 грама и други.
Когато са обаче в недоимък или излишък, това се отразява зле върху организма. По-рано писахме това.
5. Най-после идват напитките
За тях споменахме – главно за водата и отчасти за алкохола.
Тук ще споменем за оцета, който влиза в киселите салати
и пр. Малкото и по-рядкото му употребяване при физическа
работа не е опасно и дава една временна активност. С това се
обяснява и по-голямата употреба на таратора през лятото от
нашия селянин. Обаче, при постоянната и повишена употреба, той затруднява и разстройва храносмилането, отслабва
организма, явява се бледност на кожата, колапс, даже и смърт.
С лимона е съвсем друго! Той действа, като успокоител59

но на сърцето и алкализира кръвта, а неговата корица има
много витамини.
Ето защо, слабите, сухите и нервни натури е добре да
употребяват повечко лимон, но с топли течности.
Някои кратки наставления за по-правилното хранене
и съчетание на храните, ако искаме да имаме истинско
здраве, чисти мисли, благородни желания и разумни
постъпки
Това е един от най-важните, един от най-трудните, но и
един от най-благородните въпроси, ако човек разумно го разреши и изпълни. Човешкият характер мъчно се изменя без
пробудено съзнание.
Преди всичко голяма част от хората, богати и бедни, учени и прости, поради традиции, условия и изменени чувства,
злоупотребяват с ядене на повече храна, отколкото трябва.
По този начин не може да се използва и всичко, което
тя съдържа. А това се отразява не само на здравето и дългоденствието, но причинява и харчене на повече парични средства. Голяма част от хората злоупотребяват с белтъците, които са винаги по-скъпи, защото се извличат от животинското
царство. А тези белтъци причиняват най-голяма вреда, която
описахме.
И с право е наречен XX век – „нервен век“. И ние виждаме, че действително човек е развил критическия ум с извратеното хранене и пиене, но не е омекотил и облагородил
своето сърце.
Учителя по този въпрос казва: „Латинската раса създаде законите и правото; англосаксонската създаде крити60

ческия ум; сега настъпва златния век на славяните, които ще създадат благородното сърце, защото те са добра
почва – имат всички добри условия за това. Те са, които
ще повдигнат истинската духовност, милост и възвишени
чувства в света. Едно обаче трябва да приложат: да засилят повече вярата си в Бога, за да бъде тя като сила в техния ум; да проявят любовта, истината и правдата в тяхната чистота, и да приложат правилно храненето, пиенето,
дишането и да използват разумно слънчевата енергия.“
Ето защо, колкото по-малко белтъци се употребяват, толкова е по-добре, а особено белтъците от месото.
Ако се свикне като правило да се употребяват повече:
ориз, картофи, макарони, фасул един-два пъти в седмицата,
леща 1 път, зеленчуци и плодове по-често, а и като се избягват многото животински белтъци, човек няма да се безпокои
от нищо! Важното е, как да ги съчетаваме разумно.
Ние съветваме тия хора, които ядат повече и харчат и повече средства, а си разширяват и разстройват стомаха и здравето, да вземат по малко рядка супа преди другото ядене, а не
само концентрирана храна.
Така течността ще замени гъстата храна, а след време с
едно пълно съзнание ще се намалява и течната и другата, докато се дойде горе-долу до нормата. Констатирано е, че хора с
разширени стомаси, ако им се дадат и най-силните и концентрирани храни, макар и двойно повече и ако не се е напълнил
стомахът им, те се чувстват гладни и скришно ще си дояждат
по нещо.
Майките макар и учени или прости, някои от тях вършат
престъпление, когато тъпчат безразборно и често с храна
своите деца и с това още от детинство, им разширяват стома61

сите. Вярно е, че такива деца са пълни наглед, но след някоя
година те слабеят.
Майки, вие които давате живот на една душа; вие
които заедно с бащита сте отговорни за тази душа пред
Бога, обърнете внимание върху храненето на своите деца!
Недейте им дава всеки момент, каквото и да е, а на 2-3 часа!
Нали знаете, че всяка храна си има време за смилане! Недейте ги оставя да ви проклинат, като пораснат със своето разстроено здраве, защото животът и без това е придружен с ред
още причини за разстройство на здравето! Научете се, да се
храните правилно, за да храните и децата си разумно!
Трябва още да знаем:
Сладките храни се смилат по-лесно, особено плодовете,
за 1½ – 2 часа, а и помагат за внасяне на една мекота и облагородяване на човешкия характер.
Киселите храни по-мъчно се смилат за 3-4 часа и правят
човека по-активен, по-нервен, по-груб.
Безразборно смесената храна прави човека флегматичен,
апатичен, инертен и лесно се поддава на непостоянство, което е една опасност.
Разумно съчетаната храна прави личността стабилна,
мисълта чиста, чувствата по-благородни – развива се по-голямо милосърдие, смирение, по-правилно балансиране на
електромагнитните енергии.
Да не се съблазняваме от изключенията!
Ето защо като знаем горното, трябва да постъпваме с храните разумно според организма си.
Така този, който е флегматик и гастроном, ако яде все
сладки работи, течности и повече ориз, макарони, баници
– изобщо тестени храни, той ще стане още по-флегматичен,
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ленив и склонен към захарна болест. Ще има и други разстройства на организма си. А характера си ще докара до едно
животинско състояние – с много магнетични, с много малко електрични енергии. Затова такива трябва да ядат повече
зеленчуци, плодове, да употребяват малко течности, повече
работа, повече разходки.
Ако е нервна натура и яде повече белтъци, особено много месо, кисели работи, той ще става все по-активен поради
многото електричество и малко магнетизъм в себе си. Така
той е пак изложен на нервно разстройство. Затова такъв човек ще яде по-малко белтъци, а повече ориз, картофи, макарони, плодове, зеленчуци, за да балансира своите електромагнитни енергии.
Ако е инертен, апатичен и се храни безразборно, той е негоден нито за себе си, нито за обществото. Такъв всичко знае,
но нищо не знае; всичко може, но нищо не завършва. Такъв
трябва най-много да следи разумното съчетание на белтъците и въглехидратите, както и да избягва безразборната употреба на разни храни.
Значи, разумността ще се състои в това, да постъпва човек според степента и естеството на организма си.
Ето защо, една и съща храна не може дълго да се употребява от различни хора. Обаче, когато тази храна е разумно
съчетана и е в полза на всичките; и когато тези души се хармонизират и се стремят към нещо възвишено, тогава тази
разумно съчетана храна действа благотворно върху всички.
Ние виждаме това и в семейството между мъжа и жената.
Ако мъжът е флегматик и обича много сладки, тлъсти и тестени храни, а жената е с нервен темперамент и обича все солени
и кисели храни, много белтъци, там не може да има равно63

весие нито във физическите тела, нито умствено, нито в обходата. – Там „единият тегли към планината, другият - към
долината“, както казва народната поговорка. Същото е, ако
жената е флегматична, а мъжът нервен. В този случай хармония не може да има, защото нервният бърза и напредва във
всяко отношение, а флегматичността го кара да забавя ход.
Ето защо, за да се допълнят разумно, флегматичният да
намали тестените храни и да увеличи зеленчуците и плодовете; а нервният да намали белтъците, и да увеличи сладките
храни и въглехидратите – ориз, картофи, макарони, жито и
пр. Само така те ще дойдат до сближение.
Освен това, трябва да спазваме и пропорциите на белтъците, мазнините и солите. Ако животинските белтъци намалим до минимум, особено у възрастните, то организмът може
да се задоволи с растителна храна и нейните белтъци, които
не ще бъдат пак по-малко от 40-50-60 грама. Тези белтъци
са достатъчни за възрастните! Но ако намалим растителните
въглехидрати и употребяваме много белтъци, особено животински, то организмът от тях си приготвя въглехидрати, но
както споменахме, това не минава без разстройство и вреда
на организма.
При съчетание на храните трябва да избягваме едновременната употреба на:
1. Мляко с плодове, или със зеленчуци.
2. Прясна риба с яйца и мляко.
3. Сирене с грозде. При тази комбинация много хора са
в недоумение.
Сиренето е солено и се смила за около 3½ часа, а гроздето като сладко – глюкоза за 1½ часа. Освен това енергиите на сиренето са противоположни на гроздето. Нека се яде
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само сирене с хляб и нещо друго, или само грозде и хляб, или
гроздето да се яде без нищо, преди ядене ½ - 2 часа, или 2-3
часа след ядене. А най-добре е да се яде грозде с хляб, без да
се употребява нещо друго през деня. Или само грозде, ако се
подложи човека на гроздово лечение.
4. Маслини със сирене, защото едното е с животинско,
другото с растително масло, и енергиите са различни.
5. Солени и кисели храни със сладки.
6. Много животински белтъци с много растителни, например фасул, леща, соя с яйца, сирене, кашкавал.
7. Животинско масло с растително.
8. Сурови зеленчуци с плодове.
9. Маслата по възможност да не се пържат, защото етеричните части излетяват и витамините изгарят. А те са много
важни за организма!
10. Хлябът върви с всичко! Изключение е само при специфично лекуване, каквото е само с грозде или други плодове.
***
Един от общите процеси, на които се подчиняват всички
живи същества е храненето. Въпреки това никое живо същество не знае как да се храни. Дойде ли до човека, най-съвършеното същество, и той не се храни правилно. Той дъвче бързо, без да задържа храната в устата си, вследствие на което,
процесът на храносмилането не става правилно. Преди всичко храната трябва да се задържа по-дълго време в устата, за да
може част от енергията ѝ да се всмукне от езика. Чрез езика
енергията се предава в мозъка, а оттам в сърцето. Езикът въз65

приема духовната енергия от храната, която по друг начин не
може да се възприеме. За да се ползва от тази енергия, човек
трябва да бъде свободен, да не се безпокои.
Изучавайте влиянието на храната по отношение на тялото, на сърцето и на мозъка. Ако сте се хранили правилно,
ще имате добри резултати както върху здравето, така и върху
мислите и чувствата. Ето защо пазете следното правило при
храненето: преди да започнете да ядете, съсредоточете мисълта си към храната, която Природата ви дава като велико
благо за живота. Като мислите върху храната, вие се свързвате
с разумната Природа и внасяте спокойствие в мислите и чувствата си. Така успокоени пристъпете към яденето. Каквото
и да е сложено на трапезата, приемете го с благодарност.
Може да имате само хляб и сол, благодарете и за това. Хлябът
е най-важният елемент за организма. Като ядете, стремете се
да дъвчете храната добре. Никакво бързане не се позволява.
Не мислете за никаква друга работа, освен за яденето. Когато се храните, по-важна работа от яденето няма. Постигнете
ли това, вие ще използвате храната разумно, а това ще се отрази благотворно върху организма ви. Щом физическото ви
състояние е добро, щом сте физически здрави, и психически
ще бъдете добре. При това не трябва да преяждате. Ще ядете дотогава, докато дойдете до най-сладката хапка, и там ще
спрете. Ако продължавате още да ядете, стомахът ще погълне
всичката енергия и няма да остане нищо за мозъка. Ето защо,
който яде много, не дава храна на мозъчната система. Физическото му тяло се развива за сметка на мозъка.
Аз казвам: обикни храната и яж с любов, за да използваш разумно енергията ѝ. Храната се състои от живи
частички, носители на енергия, която, приета с любов, об66

новява организма. Обаче, ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които
внасят известна дисхармония, и изтичане на енергията. Абсолютно е забранено на човека да се гневи при ядене. Това е
закон в Природата.12

Беседата, респективно книгата на Михаил Стоицев се публикува в
настоящето съставителство с някои съкращение с оглед на актуалния
характер на отделни моменти в нея.
12
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Из „Космогония на Розенкройцерите“
от Макс Хайндл
Откъс от „НАУКАТА ЗА ХРАНЕНЕТО“
Сърцето, мозъкът и цялата мускулна система, гръбначният стълб, нервите, очите и т.н., всички са подложени на
този процес на втвърдяване, като стават все по-неподвижни.
Милиони и милиони мънички капилярни съдове, които са
разклоняващи се като клонки на дърво по цялото тяло, постепенно се задръстват и се променят в твърди фибри, които
не могат повече да бъдат прониквани от кръвта.
Сърцето, мозъкът и цялата мускулна система, гръбначният стълб, нервите, очите и т.н., всички са подложени на
този процес на втвърдяване, като стават все по-неподвижни.
Милиони и милиони мънички капилярни съдове, които са
разклоняващи се като клонки на дърво по цялото тяло, постепенно се задръстват и се променят в твърди фибри, които
не могат повече да бъдат прониквани от кръвта.
По-големите кръвоносни съдове, артериите и вените,
също се втвърдяват, загубват еластичността си, намаляват
и не са в състояние да пренасят необходимото количество
кръв. Течностите на тялото се сгъстяват и започват да гният,
вследствие облагането им със земни материали. Кожата изсъхва, набръчква се и става чуплива. Косата опадва, поради
липса на мазнини. Зъбите се рушат и падат, поради липса на
желатин. Двигателните нерви започват да изсъхват и движенията на тялото стават неловки и бавни. Сетивата отпадат,
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циркулацията на кръвта се забавя, тя застоява и застива в
кръвоносните съдове. Все повече и повече тялото губи своите предишни сили. Някога здраво, еластично, будно, гъвкаво, активно и чувствително, то става неподвижно, бавно и
нечувствително. Накрая умира от старост.
Сега се явява въпросът, коя е причината на това постепенно вкостеняване на тялото носеща отпадналостта, старостта и смъртта?
От чисто физическа гледна точка, химиците са единодушни в мнението си, че то се дължи главно на натрупването
на калциев фосфат (костна материя), калциев карбонат
(обикновен тебешир) и калциев магнезий и други земни
материали.
Единствената разлика между тялото на старостта и детството, е по-голямата плътност, жилавост и грубост на първото, пораждани от по-голямото количество калциеви земни
материали вкарани в него. Костите на детето са съставени от
три части желатин към една част земна материя. В напреднала възраст тая пропорция е обратна. Кой тогава е източникът
на тая твърда материя, натрупването на която довежда до старост и смърт?
Изглежда като аксиома, че цялото тяло се храни чрез
кръвта и всичко онова, което то съдържа, от каквато и да е
природа първо е било в нея. Анализът показва, че кръвта съдържа земни субстанции от същия вид, като този на втвърдяващите агенти и, нека отбележим, артериалната кръв съдържа повече земна материя, отколкото венозната. Това е много
важно. То показва, че при всеки цикъл кръвта отлага земни
субстанции. Поради което, тя е основния път за задръстването на системата. Но притока на земна материя трябва
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да бъде постоянен, иначе кръвта не би била в състояние да
върши това. Откъде тогава тя си набавя тоя смъртоносен
товар? Има само един отговор на този въпрос – от храната и
питието. Не съществува абсолютно никакъв друг източник.
Храната и питието, които хранят тялото, трябва, следователно, да са същевременно и главният източник на калцираща земна материя отлагаща се от кръвта по цялата система,
причинявайки отпадналост и накрая смърт. За да поддържаме физическия живот, необходимо е да ядем и пием, но тъй
като има много видове храни и питиета, необходимо е за нас,
в светлината на горните факти, да установим, ако е възможно, кои видове съдържат най-малка част от разрушителната материя. Ако намерим такава храна, ще удължим живота
си, а от окултна гледна точка, желателно е да живеем, колкото
е възможно по-дълго във всяко плътно тяло, особено когато
сме встъпили в пътя. Толкова много години са необходими
по време на детството и горещата младост за възпитание на
всяко обитавано тяло, докато най-после духът добие известен контрол над него, че колкото по-дълго можем да задържим едно така обучено тяло, толкова по-добре е за нас. Ето
защо, много важно е ученикът да приема само такава храна
и питие, които ще отложат най-малко количество калцираща материя, като в същото време държи отделителните
си органи активни.
Кожата и пикочните органи спасяват човека от ранен
гроб. Ако чрез тях не се изхвърляше поетата с храната земна
материя, никой не би живял и десет години.
Доказано е, че обикновената, недестилирана изворна
вода съдържа карбонати и други съставки в такава голяма
степен, че средното количество приемано всеки ден от едно
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лице, във форма на чай, кафе, супи и т.н., в продължение на
40 години би било достатъчно да образува един блок от
твърд тебешир или мрамор, с размера на едър човек. Не
е без значение и факта че, макар калциевият сулфат винаги
да присъства в урината на възрастните, не се открива в тая
на децата, понеже при тях той се задържа за образуването на
костите. При обикновени условия обаче, земната материя
присъства в големи количества в урината на възрастния и
на това се дължи фактът, че физическият живот достига до сегашния предел. През периода на бременността в урината на
майката има много малко земна материя, тъй като тя служи за
изграждането на зародиша.
Недестилираната вода, когато се приема вътрешно, е
най-опасният враг на човека, но употребена външно, тя става
негов най-добър приятел. Тя държи порите на кожата отворени, подбужда циркулацията на кръвта и пречи на застояването ѝ, което е най-благоприятното условие за отлагането на
земните, смъртоносни калциращи материали.
Харвей, който открил кръвната циркулация, казал, че
здраве, това подразбира една свободна циркулация, а болестта е резултат на нарушаване на кръвната циркулация.
Ваната е най-голямата помощ при поддържане здравето
на тялото и трябва да се използва без ограничения от стремящия се към по-висш живот. Изпотяването, осезаемо и неосезаемо, изхвърля повече земни материали от тялото, отколкото кое да е друго средство.
Докато се доставя гориво и огънят се пречиства от пепелта, той ще гори. От голяма важност за изхвърлянето на
пепелта от тялото, са бъбреците, но макар чрез урината да се
изхвърля голямо количество земна материя, все пак остава
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достатъчно, за да образува пясък и камък в пикочния мехур,
което причинява неизказани болки, а често и смърт.
Нека никой не се заблуждава, че преварена водата съдържа по-малко камък. Камъкът образуващ се по дъното на чайника, е останал от водата отделила се като пара. Ако парата
се кондензираше, щяхме да имаме дестилирана вода – един
важен помощник в поддържане на тялото младо.
Дестилираната вода не съдържа абсолютно никаква земна материя, същото важи и за дъждовната или снежната вода
(с изключение на събираната от покривите и т.н.). Но кафе,
чай или супа, направени с обикновена вода, колкото и дълго
да се варят, не могат да се очистят от земните материали. Напротив, колкото по-дълго врат, толкова повече процентно се
повишава съдържанието на варовити вещества. Ония, които
страдат от пикочни болести, трябва да пият само дестилирана вода.
Общо, за твърдата храна поемана в нашата система, може
да се каже, че пресните зеленчуци и зрелите плодове съдържат най-голям процент хранителни вещества и най-малък
процент земна субстанция...
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Една любопитна добавка за
българите в стила
на Школата на Беинсà Дунò13
13

ЧЕРНИЯТ ДРОБ14
ВТОРО ЗАЩИТНО НИВО СРЕЩУ
БОЛЕСТИТЕ
Откъс от книгата на д-р Хенри Бийлер
„Храните са най-доброто ви лечение“
Древните уважавали черния дроб и го считали за център
на душата и най-важен орган на тялото. През следващите векове обаче той бил необяснимо пренебрегнат от медицината.
„Всъщност – отбелязват Бенджамин Ф. Милър и Рут Гид в
„Човекът и неговото тяло“ – допреди само едно поколение,
тези които пишеха за човешкото тяло, виждаха в черния
дроб само доставчик на жлъчка за храносмилането. Днес
отново считаме черния дроб за изключителен орган... Той
не е романтичен като сърцето или дълбок и загадъчен като
мозъка. Но той има повече от една титла, за да претендира за
монопол: той е главен химик на тялото, резервоар и разБеседите, Петър Дънов говори, че България заема място на „черния
дроб на Планетата“. От осъзнаването на българите на огромната отговорност която носят, зависи оцеляването на Планетата.
14
Виж „Система на очистване и пречистване“, стр. 175 от настоящето
издание.
13
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пределител на гориво, център за контрол на отровите. Ако
се направи списък, лесно може да му се възложат повече от
петдесет и пет отделни функции.“
Природата е отбелязала значението на този орган, който е
най-обемният във вътрешността на тялото, като го е снабдила
със специална защита – мускулния пояс на диафрагмата и костната стена на долните ребра. Това е една много мощна жлеза,
способна да възстановява загубените си клетки и да регенерира увредените. Може да функционира дори когато е намален
до една пета от обема си. При някои случаи на рак се е стигало
до отстраняване на 90 процента от черния дроб и само няколко
месеца по-късно жлезата е възстановявала обикновените си размери, ако пациентът е успявал да преживее операцията. Според
възможностите му, можем да го считаме за безсмъртен орган.
Въпреки това постоянното злоупотребяване с него под форма на лошо хранене, вредни лекарства, отрови и инфекции
може в края на краищата да го изтощи.
И така черният дроб е химическата лаборатория на
тялото и едновременно най-важният орган за дезинтосикация. Значението му е такова, че човек може да преживее само няколко часа без него. По тази причина хирурзите
го наблюдават много внимателно и избягват да го оперират
с изключение на някои редки случаи, когато се налага да се
отстрани тумор, абцес или киста. Всеки, който се е занимавал по-обстойно с изучаването му, знае, че дейностите, които
той извършва, са толкова сложни, че човек може да се изгуби
из тях като в лабиринт. Ето защо ние ще се задоволим да разгледаме тук само тези функции на черния дроб, които му отреждат ролята на второ защитно ниво на организма срещу
болестите. Поради голямото влияние на черния дроб върху
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целия организъм аз съм отделял много време за изучаване на
оригиналните му страни. Така открих някои малки особености на неговите функции, които досега са били неизвестни.
Тези изследвания ми позволиха да уточня някои диети за болни с изтощен черен дроб.
От всички алкални елементи в тялото, натрият е найважният. Аз смятам, че черният дроб е депото на тези алкални вещества, които са необходими за поддържане на
алкално-киселинното равновесие в тялото. Натрият присъства във всички клетки и природата е предвидила значителни центрове за снабдяване с тази субстанция, към които
се обръща в случай на нужда.Повърхностите с висока концентрация на натрой служат за тампон и за неутрализиране
на киселинните и корозивните отрови. Между най-важните
резервоари на натрий можем да цитираме мускулите, мозъка,
нервите, костния мозък, кожата, стомашната и чревната лигавица, бъбреците и черния дроб, като последният е най-важния сред тях. Той е най-богатият на натрий орган. Именно
като най-важен резервоар на натрий черният дроб представлява второто защитно ниво на тялото.
Когато черния дроб изразходва резервите си от натрий,
за да неутрализира киселините, неговата дейност така се разстройва, че неизбежният резултат е заболяване. Давате ли си
сметка, че ако черният дроб можеше да поддържа чистотата на
кръвния ток, филтрирайки вредните отрови, човек би могъл
да живее вечно (като изключим възможността за физически
инцидент)? Едва когато филтриращият капацитет на черния дроб намалее, отровите се задържат в кръвообръщението. Тогава се появяват болестните симптоми. Ето защо е
много важно човек да следи състоянието на своя черен дроб.
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Актуално за храненето
от съставителя
1. Пълен контрол върху това, което поставяме в храносмилателната система15 на тялото.
2. От контрола върху процеса на избиране какво да ядем,
какво да поставим в „черната кутия“, каквато засега е все още
храносмилателната система зависи и себеконтролът като
психически процес.
in

Храносмилателна
система

out

Принцип на черната кутия
3. Правилно съчетаване (комбиниране) на храните и
хранителните елементи, нужни за тялото. Контрол върху
начина на тяхното съчетаване, възприемането им едновременно или едно след друго в едно ядене (в една порция).
4. Вслушване в гласа на тялото и неговите нужди от
хранителни елементи (храни).
5. Разумно балансиране между двата главни стълба
на хранителни елементи: въглеводи и белтъци, безазотни и
азотни храни, сладки и кисели, основни и киселинни храни,
алкалнообразуващи и киселиннообразуващи.
15

Виж стр. 41 (Осветляване на черната кутия.)

76

Свеждане до минимум на киселините в кръвта, по-малко CO2 от изгарянето на въглехидратите.
Поддържане на алкално-кисело равновесие на хранене и
алкална среда в кръвта.
6. Да се следи състоянието на черния дроб. Филтриращият капацитет на черния дроб определя степента на неутрализиране на отрови в кръвообръщението. Като най-важен
резервоар на натрий, черният дроб представлява основно
защитно ниво на тялото. Той е химическа лаборатория на
тялото и най-важния орган за дезинтоксикация.

сладки или основни
(алкални)
храни – въглехидрати

Алкално-киселинно
съотношение 4:1
Баланс между сладки и
кисели храни

протеини или белтъци
киселинни храни

мазнини
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минерални
соли
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Из Беседите и лекциите
на Петър Дънов
16

• Силата на човека се състои в правилното дишане. Дишането е свързано с мисълта, с чувствата. Който диша
правилно, той мисли и чувства правилно. Този е пътят на
човешкото развитие.
• Когато човек не възприеме достатъчно прана от въздуха, той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот и сили
в себе си. Кой е виновен за това? Той сам. От него зависи
да възприеме повече прана, понеже в Природата я има
изобилно.
• Ако при дишането съзнанието на човека не е будно, той
не може да възприема благата, които са скрити във въздуха.
• Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в
минута. Това е бързо дишане. При бързото дишане окислението на кръвта става бързо, поради което част от нея
не може да се пречисти. Тази е причината, поради която
много хора имат повече нечиста венозна кръв, отколкото
чиста. При бързото окисляване на кръвта горенето в организма става неправилно, вследствие на което една част
По въпросите за дишането досега са издадени следните книги, които
се препоръчват на читателя:
Петър Дънов, Книга за здравето, „Астрала“, 1994
Боян Боев, Учителят за дишането, София
Библиотека „Светлина в пътя“, Основи на здравето (Из словото на
Учителя – Беинсà Дунò).
Петър Дънов, Здраве и болест, „Аск’93“, 1997
16
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от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайки по артериите и вените.
Който диша бързо, има слаба воля. Приложете волята си
при дишането и постепенно намалявайте броя на вдишките: от 20 слизайте на 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да
стигнете до 10 вдишки в минута, това ще се отрази здравословно върху организма.
Който иска да усили волята си, да диша бавно.
Като дишате, ще поемате въздуха бавно, спокойно, без
никакво бързане. Като поемете известно количество въздух, ще го задържите в дробовете си, докато приемете
от него онази жизнена сила, която той крие в себе си.
Няма по-голямо благословение за човека от това, да диша
бавно и да задържа въздуха в дробовете си, докато приеме жизнената сила, т. е. праната, която той носи в себе си.
Аз не препоръчвам бързото дишане, но бавното, плавното дишане. И когато си лягате, и когато ставате, ще си
внушавате, че дишате бавно.
Изкуството е човек да диша дълбоко, но без шум, никой
да не чува. Когато дишате дълбоко, туряйте ръцете си на
корема, тъй щото при всяко поемане и издишване на въздуха и ръцете да се повдигат.
Почти всички хора не дишат правилно. Те поемат въздух
и го изпращат само в горната част на дробовете. При това
плитко и слабо поемане на въздух, те нямат сила да го изкарат навън, вследствие на което част от нечистия въздух
остава в дробовете, където създава вътрешно наслояване.
Иска ли да регулира кръвообращението си, човек трябва
да поема дълбоко въздух, да го задържа известно време
в дробовете си и после бавно да го изкарва на вън. При
80
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дишането трябва да взимат участие и коремните мускули,
да дават тласък, напрежение на въздуха, да го изкарват навън. Като диша правилно, човек се обновява и освобождава както от физически, така и от психически болезнени
състояния.
Човек трябва да изучава не само пулса на сърцето, но и
дишането. Това представя интересна наука. Като наблюдавате как диша човек, ще забележите, че при различни
състояния и чувства той диша по различен начин.
Нормалното, правилното дишане подразбира нормално
чувстване и права мисъл. По дишането на човека познават здрав ли е той, или не. Дишането определя характера
на човека.
Съвременните хора минават през различни болезнени
състояния. Една от съществените причини за това е неправилното дишане. Правилното дишане подразбира
пълна хармония между десния и ляв дроб. Не можеш да
дишаш добре, ако не мислиш право. Каквато е мисълта
на човека, такова е и дишането му.
При нормалното дишане, което става тихо, спокойно,
без шум, човек изпитва приятност и разположение. Като
спи, здравият човек диша толкова тихо, че не се чува. Някой, като спи, хърка. Това показва, че дишането му не е
правилно.
Защо при дълбокото дишане страхът изчезва? При дълбокото дишане става разширяване на капилярите, които
при страха се свиват.
Дишането трябва да бъде съзнателно, защото е във връзка с мисълта. Животните дишат несъзнателно. Следователно, ако не знае защо диша, човек минава за животно.
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• Вие трябва да се лекувате с дълбокото дишане. Ако стомахът или коремът ви боли, направете 6 упражнения по
4 пъти на ден. Като правите упражнението, турете лявата
ръка на корема си с дланта надолу. Върху лявата сложете
дясната ръка, пак с дланта надолу. Като дишате дълбоко,
трябва да усещате свиване и разпущане на диафрагмата.
• Като дишате, диафрагмата трябва да се вдига и спуща, да
се свива и разширява. Една от причините за сърцебиенето, задуха и някои гръдни болести се дължи на изместване на диафрагмата от естественото ѝ положение. Ако
тя се повдигне по-високо, отколкото трябва, дробовете и
сърцето се притискат и не действат правилно.
• Като изучавате дишането на човека и на животните, ще
видите, че те се различават по темпа на дишането. Човек
диша с един темп, а животните с друг. Ако човек изгуби
темпа на своето дишане и попадне в темпа на животинското дишане, той придобива нещо животинско. Ако
диша като животните, човек никога не може да има светла, възвишена мисъл. Вие не можете да измените мисълта
си, ако не измените дишането си. И обратното е вярно:
вие не можете да измените дишането си, ако не измените
мисълта си.
• Най-дълъг живот на Земята имат растенията, защото дишат правилно.
• 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.
• Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и на ръ82

цете му преждевременно се набръчква. Набръчкването се
дължи на разстройството на черния дроб и на неправилно дишане.
• И тъй дишайте дълбоко, съзнателно при всички случаи
в живота. Неразположени сте, скръбни сте, дишайте
дълбоко. Боли ви гръбнакът, кръстът, дишайте дълбоко.
Боли ви крак, ръка, дишайте дълбоко. Боли ви глава, стомах, корем, пак дишайте дълбоко. Не се страхувайте от
болките. Те са благословение за вас. Ако нямаше болести
и страдания в живота, положението ви щеше да бъде полошо от това, в което се намирате днес. Болестите и страданията ще оправят хората.
Упражнения за дишане:
– Ръцете се изнасят напред, нагоре, кръгообразно, през
което време дълбоко поемате въздух. Бавно сваляне на ръцете настрана, надолу и бавно издишване. Упражнението се
прави 3 пъти.
– Ръцете се изнасят бавно настрани, като се поема дълбоко въздух, после се издигат нагоре, а въздухът се задържа.
Ръцете над главата, бавно спущане на ръцете надолу, като се
издиша бавно.
– Бавно издигнете ръцете над главата и дълбоко поемете
въздух. С издигане на ръцете се повдигат и очите нагоре. Задържане на въздуха известно време. Бавно сваляне на ръцете
надолу, издишване и бавно сваляне на очите надолу.
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Един Мъдрец за дишането
17

ИЗ БЕСЕДИТЕ НА ПЕТЪР ДЪНОВ
Дишането е първото условие, което придава на човека
известни добродетели. Като се научи да диша правилно, човек трябва да пристъпи към правилното хранене.
Щом има въздух, има и умствен живот. Въздухът е свързан с ума. На физическия свят човек приема въздух чрез дробовете. Има хора, които са постигнали и вътрешно дишане чрез астралното и умственото си тяло.
Материалите, с които мозъкът си служи, са от висша,
фина материя. Вие не можете да измените дишането си, ако
не измените мислите си, и обратно. Дишането е първото условие, което придава на човека известни добродетели. Дишането е мярка за определяне степента на човешкото развитие. Който диша правилно, може да измени състоянието на
своята храносмилателна и дихателна система и да бъде господар на нисшите сили в себе си. Ако не може да управлява стомаха си, човек не би могъл да регулира силите, които са във
връзка с него. Казано е в Писанието: „И вдъхна в ноздрите
му дихание на живот, и стана человек жива душа.“ Значи, Бог
вкара душата на човека през носа му и направи от него жива
душа. В преносен смисъл душата е в гърдите му, в дихателната
система. Затова казваме, че слънчевият възел е седалище на
душата му. Правилното дишане не зависи от количеството
Откъсът (състав. Н. Нанков) е публикуван в книгата „КИ медитация,
дишане, хигиена“ от Коичи Тохей, 1996, Хелиопол.
17
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на приетия въздух, а от времето на задържането му. Ако
човек иска да знае колко е силата му, нека проследи по часовник продължителността на задържането на въздуха. Някои
адепти са дошли до положението да го задържат до половин
или един час. Колкото по-дълго можете да задържате, толкова по-далеч можете да отидете на разходка извън Земята.
Ще дойде ден, когато човек ще диша не само чрез дробовете
си, но и чрез цялото тяло. Всички клетки ще приемат въздуха отвън, ще задържат нечистотиите в себе си и ще отправят
към дробовете съвършено чист въздух. За него непостижими
неща няма да има.
Щом се запролети започнете всяка сутрин да излизате на
разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре; дишайте дълбоко; очистете първо машината, нагласете я и тогава започнете работа. Не направите ли това предварително,
тя ще ви изненада в момента, когато не очаквате. И тогава
вместо един час, вие ще употребите десет часа, докато я поставите в пълна изправност. Пълното дишане подразбира да
се диша не само с дробовете, но и с кожата на цялото тяло.
Всяка клетка трябва да диша. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества; съберат ли се
такива, човек заболява. Всяко заболяване поставя начало на освобождаване на организма от тия вещества. Ако
става подпушване на някое от каналчетата на гръбначния
стълб, човек губи своята жизненост; гръбначният мозък
има свойството да поглъща храната от въздуха и да я предава
на целия организъм.
Един основен и важен въпрос в живота е дишането; но
човек диша и чрез кожата си седем милиона пори взимат
участие в дишането и ако те се запушват, човек умира. Ако не
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диша едновременно чрез дробовете и чрез кожата си, човек е
изложен на различни заболявания. Като дишате, ще държите
главата си изправена, точно перпендикулярна на земята.
Щом обърка физическите си работи, т.е. материалните,
стомахът на човек се разстройва. Забелязано е, че може някой физически да е здрав, без да е силен. Отгде иде силата
на човека? От белия дроб. Ако не диша правилно, човек не
може да бъде силен. Стомахът пък взима активно участие
при строежа на тялото. Стомашната система управлява физическия човек; симпатичната нервна система, свързана със
задната част на мозъка, управлява духовния човек и нервната система, свързана с главния и гръбначния мозък, управлява умствения или Божествения живот на човека. За да бъде
духовен, човек трябва да разбира функциите на слънчевия възел. За да бъде силен, трябва да развива дихателната система
дробовете. Стомахът извършва напречни и надлъжни движения, а дробовете на широчина. Значи храната предизвиква
един род движения в стомаха, а въздухът в дробовете друг.
Човек трябва да пристъпва към храната само тогава, когато
се е събудило в него специфично чувство за ядене. Като се
храни правилно, човек и диша правилно. Щом диша правилно, и мисли правилно. Какъвто е процесът на храненето,
такъв ще бъде и процесът на мисленето.
Във въздуха има един елемент на безсмъртие. Този елемент всъщност идва от Слънцето. Хората имат знания, учат
и не могат да извлекат елексира. Той минава през тях и не
остава в тях. Индусите въпреки многото системи за дишане
също не са се докоснали до тази тайна на природата.
Всички хора дишат въздух, но не го възприемат еднакво, затова и резултатите са различни. Повечето хора дишат с
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горната част на дробовете. Ние наричаме това дишане плитко. За да бъде здрав, човек трябва да диша дълбоко, да поема
въздух с целите си дробове. Колкото по-дълбоко е дишането,
толкова по-голямо количество енергия влиза в дробовете,
която заедно с въздуха обхваща всички белодробни клетки и
помага за доброто пречистване на кръвта.
Всичко зависи от правилното дишане, а то подразбира
да извадиш всичката енергия, която се съдържа във въздуха.
Когато човек не възприема достатъчно храна от въздуха,
той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот и сили в себе
си.
Когато дишаш мисли за Любовта. Когато издишваш, мисли за Божията Любов. Три канала има гръбначният стълб.
Два канала са отворени, през които хората дишат горе в големия мозък и в симпатичната нервна система. Третият каналът
на Истината, в съвременните хора е затворен всичкото зло е
там. Ако този канал, който е по средата, се отвори, въздухът
свободно ще влиза в мозъка, оттам ще минават и другите две
течения, ще минат в предната част на челото и в горната част
на главата, тогава човек ще придобие космическо съзнание,
ще придобие съвсем друг изглед, съвсем друга сила. Тъй като
сега само двата канала са отворени, а най-важният е запушен,
човек, макар и велик в много отношения, е безпомощен. Единият канал у жените е по-развит, а другият у мъжете. Третият канал децата ще го развият. Новото, което се ражда, това
са нашите деца. Всички възвишени мисли, които идат у нас,
това са нашите деца.
Има много методи за дишане, все хубави, но им липсва
един съществен момент волевото дишане. Индусите хиляди години са се занимавали с дишането като наука, открива87

ли са за това цели школи и те имат постижения в това отношение, но колкото и да са добри техните методи, те не са за
европейците. Европейците нямат тези вътрешни състояния,
тази духовност, преживявания, дълбочина, отношение към
Бога, каквито имат индусите. А всичко това е важно, за да е
правилно и пълно дишането.
Ще ви дам един метод за дишане: приемете въздуха и го
задръжте около 20 секунди и си кажете през това време: „Господи, заради голямото благо, което ми даваш, аз съм готов да
изпълня Твоята воля.“ Тези думи излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. Също и това, което
си приел от въздуха, се нагажда много добре в организма. И
съществата от другия свят, като ви слушат, и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Едновременно
с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път
тези думи ще изговаряте, а колкото пъти правите дихателни
упражнения през деня. С дишането, придружено с формули,
може да се освободите от всякакви тягостни състояния.
От въздуха можеш да вземеш всичко, каквото ти е нужно,
стига да знаеш как. Във въздуха има и калций, има и масло, и
какво ли още не.
Не може да дишате добре и правилно, ако мисълта не е
активна и чиста. Чистата мисъл привлича чистия въздух.
Заслужава човек да посвети цял живот, за да се научи да
диша правилно. Болестите, страданията, неуспехите се дължат на неправилното дишане. Който диша правилно, мисли
право. Когато човек мисли право, работите му всякога се нареждат добре.
Като ученици вие трябва да обърнете внимание върху
дишането си. Който диша правилно, той ще пее правилно.
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Като пеете добре, вие се свързвате с природата и черпите от
нея живот. Като пее, човек развива в себе си тия органи, чрез
които възприема от въздуха необходимата жизнена енергия.
И като говори, също така възприема жизнена енергия от въздуха. Пеенето и говорът са свързани с мисълта.
Дългият живот зависи от правилното мислене и чувствуване, от дълбокото и правилно дишане. Правилното дишане
помага за оформяне на характера, усилва светлината на ума,
прави лицето красиво. Набръчкването на лицето и ръцете се
дължи на неправилното дишане и на разстройството на черния дроб.
Всяко вдишване цели регулирането и пречистването на
желанията, а всяко издишване е свързано с пречистването на
мислите. Чистата кръв е предпоставка за здраво тяло, а здравото тяло за правилното разпределяне на енергиите в човешкия организъм. Дробовете представляват сито, чрез което се
пречистват умственият и сърдечният живот на човека.
Ще помните: когато дишате, обикновено ще правите 10-12 вдишвания в минута; когато се упражнявате, ще
правите от 4 до 1 вдишвания в минута. Ще започнете от 4
и постепенно ще слизате. Ако стигнете до 1 вдишване и издишване в минута, вие сте придобили много нещо.
Ако иска човек да бъде здрав, трябва да стигне до 10
вдишвания в минута. Щом се увеличат на 20 вдишвания в
минута, скъпо ще плати. Това вече не е живот.
Има връзка между слабата памет и дишането. При слабото, неправилно дишане много малко прониква прана в мозъка.
Съсредоточаването на мисълта и усилването на паметта
зависят преди всичко от дълбокото дишане. Човек трябва да
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обича, за да се изработят в него бъдещите дихателни органи
за възприемане на етера. Любовта организира етерния двойник на човека.
За развиване на търпението специално ви препоръчвам да дишате дълбоко. Търпението е свързано с дишането,
с дихателната система. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова е по-търпелив. Дишайте дълбоко и задържайте дишането си 10, 20, 30 и повече секунди. Търпението се увеличава право пропорционално на секундите. Ако човек диша
12 години наред правилно, дълбоко, той ще развие в себе си
известна дарба и способности. Той ще стане по-търпелив,
по-разсъдлив, ще развие въображението си, ще придобие
по-голямо спокойствие.
Който диша бързо, има слаба воля. Приложете волята си
при дишането и постепенно намалявайте броя на вдишванията от 20 слизайте на 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да стигнете до 10 вдишвания в минута, това ще се отрази здравословно върху организма.
Който иска да усили волята си, да диша бавно.
Човек трябва да започне да задържа въздуха в дробовете
си от 20 секунди и всеки ден да увеличава по няколко секунди. Постигне ли това, човек лесно ще се справи с мъчнотиите
и противоречията.
Обикновеният човек в една минута прави по 20 вдишвания и 20 издишвания. Талантливият диша и издишва по
10 пъти в минута. Гениалният диша и издишва по 4 пъти в
минута. Светията диша и издишва по 1 път в минута.
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ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДИШАНЕ
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, където 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 въздуха, 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 психологи91

чески. Крайната цел на дишането и като психически процес,
е пречистването на мисълта.
Белият дроб е сложна лаборатория, в която се кръстосват
много енергии. Праната от въздуха прониква в белите дробове и помага за озонирането на кръвта даже там, където въздухът мъчно може да проникне. В така пречистената кръв се
влагат елементи на живота.
Тъй като въздухът е наситен със светлина и прана, като
диша, човек приема тези два елемента, необходими за кръвта.
Освен чрез стомаха, човек се храни и чрез белите дробове, и чрез мозъка. Чрез белите дробове и мозъка той придобива енергия по-възвишена 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, то 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 един час.
Хора, които са изгубили своето равновесие, дишат много
бързо.
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При бързото дишане, окисляването на кръвта става много бързо, поради което част от нея не може да се пречисти
и това е причината, където много хора имат повече венозна,
нечиста кръв. При бързото окисляване на кръвта, горенето в
организма става неправилно, вследствие на което една част
от горивните 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, където има пряка връзка 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 дълбоко 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 структурата на европееца. Например, ако на Запад се приложи науката за дишането, която
индусите прилагат, тя ще даде отрицателни резултати. Защо?
Защото тази система от правила е добита при слизането на
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човечеството, т.е. по закона на инволюцията. А тъй като бялата раса започва своето развитие по закона на еволюцията,
по пътя на възкачването, тази система би трябвало в новите
условия да се видоизмени.
Индусите работят усилено върху дълбокото и пълно дишане. При това дишане се събира много енергия, която европеецът не би знаел как да я употреби. В края на краищата,
вместо добро, ще се създаде някакво зло.
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. Праната има различни състояния: физическа, сърдечна и умствена или ментална. Без
прана мисълта не може да се образува, без прана чувствата не
могат да се проявят и най-после, без прана волята не може да
се задействува. Всеки човек според развитието си, ще приеме
това от което се нуждае и ще изрази това, което може.
Като концентрирате ума си, може да се предпазите от нещастие, което идва срещу вас. Нещастието се движи като снаряд и вие можете да се отстраните само с три-четири пръста
от пътя му, при което снарядът ще си мине, без да ви докосне.
Като дишате, ще поемате въздуха бавно, спокойно, без
никакво бързане. Като поемате известно количество въздух, ще го задържате в дробовете си, докато приемете от
него онази жизнена сила, която той крие в себе си. Няма
по-голямо благословение за човека от това да диша бавно и
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да задържа въздуха в дробовете си, докато приеме жизнената
сила, т.е. праната, която той носи в себе си.
Обикновеното дишане трябва да достигне до 15 вдишвания и издишвания в минута. Като правите упражненията, ще
се стремите постепенно да стигнете до едно вдишване, едно
задържане и едно издишване в минута. Постигнете ли това,
ще можете да лекувате всички болести.
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Из Беседите на Петър Дънов
ЗАКОНИ НА ДИШАНЕТО

Беседа от Петър Дънов
изнесена на 4 септември, 1940 г. София, Изгрев
Съвременните хора знаят много неща, но обикновените
неща не знаят. За пример, понякога те са весели, разположени, но не знаят защо; някога са скръбни, неразположени, пак
не знаят защо. Мнозина се интересуват от богатството, искат
да станат богати. Защо искат да станат богати, не знаят. Те
мислят, че с богатство, с пари всичко се постига. Много работи се купуват с пари, наистина, но животът с пари не се купува. С богатството човек може да си създаде някаква болест,
но богатството всякога не лекува болестите. Като забогатее,
човек започва да се страхува да не го оберат, да не изгуби богатството си, вследствие на което нито яде, нито спи спокойно. От страх той се разболява. Обаче, същото богатство не е
в състояние да го излекува.
Човек разполага със своето тяло, като с машина за работа,
но не знае, какво е нужно за това тяло. Той казва: Трябва да
имам повечко мазнини, да издържам на външните условия.
– Трябва да имаш мазнини, но трябва да имаш и мускули, и
кости, и нерви. Най-устойчивото вещество в човека е мозъкът. Когато боледува от някоя сериозна болест, човек първо
губи мазнините си. Те се стопяват и той става като свещ. Ако
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болестта още продължава, мускулите се губят, но нервите и
мозъкът остават докрай. Те са най-устойчиви. И обратно:
когато организмът започва да се поправя, първо се възстановява здравословното състояние на мозъка, на нервите, на
мускулите и най-после идват мазнините. Които имат повече мазнини, са спокойни, разположени натури. Които имат
малко мазнини, са повече сприхави, нервни. Сприхавият и
нервен човек казва: Така ме е създала Природата. Спокойният казва: И мене така ме е създала Природата. Ние пък казваме: Характерът на човека се определя от главата му. Каквато
е главата на човека, такъв е и характерът му. Умът на човека
зависи главно от мозъка, а после и от отношението му към
дробовете и сърцето.
Едно трябва да се знае: здравето на човека зависи от Законите, които управляват неговото тяло. На първо място
здравето зависи от мисълта на човека. Като знае Законите на
мисълта и правилно ги прилага, човек е здрав. Ние не говорим за обикновената човешка мисъл, придружена с тревоги
и безпокойства. Ние имаме предвид светлата и възвишена
мисъл. Човек, на когото мисълта е възвишена, права, той има
особена топлина, особен пулс, особено отношение към нещата. Който няма правилно отношение към въздуха, той не
може да бъде здрав.
Мнозина не могат да бъдат здрави, поради вътрешния
страх, на който се подават. Като се страхува за здравето си,
човек се намира под влиянието на умствени микроби и заболява. Пазете се от микробите, били те умствени, сърдечни или органически. Вие трябва да им станете господар, а не
те на вас. Съмнението, подозрението са умствени микроби.
Трябва ли да се поддавате на такива микроби? Казвате, че ня97

кой ваш близък, майка ви или баща ви, не ви обичат. Откъде
знаете това? Ако вие ги обичате и те ви обичат. Премерихте
ли врата си, да знаете, дали вие ги обичате? Като станете сутрин, премерете врата си на широчина. След това започнете
да мислите за майка си и за баща си и пак премерете врата си.
Ако е станало поне микроскопическо разширяване на врата ви, това показва, че обичате родителите си. Щом вие ги
обичате и те ви обичат. Ето защо, не допускайте съмнението
в себе си, да хване дълбоки корени. Щом в ума ви дойде съмнението, че някой от близките ви не ви обича, веднага премерете врата си. Сложете съмнението далеч от вас, ако искате
да не боледувате.
Това са факти, които трябва да се изучават. Фактите, обаче, не представляват науката. Има Закони, които трябва да се
спазват, но и Законите още не представляват науката. Трябва
да дойдете до принципите. За да имате ясна представа върху
даден въпрос, преди всичко човек трябва да знае фактите, законите и принципите, които го определят. За пример, факт е,
че майката обича детето си. На какъв Закон се основава нейната любов? Какъв принцип я управлява? Всичко това трябва
да се знае. Ще кажете, че любовта се определя от закона на даването. Значи, майката е дала нещо от себе си на своето дете,
затова го обича. Човек дава по два начина: първо дава, а после
иска да вземе; или първо взима, а после иска да даде нещо.
Следователно, когато човек иска да го обичат, той има намерение първо да взима, а после да дава. Когато иска да обича,
човек има желание първо да дава, а после да взима.
Някой се оплаква, че иска да обича, а не е намерил подходящ човек. Чудно нещо! Светът е пълен с хора, които очакват
да бъдат обичани, а той не може да намери човек, когото да
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обича. – Защо не може да намери такъв човек? – Той търси
човек, който да му подхожда, да отговаря на неговите разбирания. На сухия подхожда пълничкия. На пълния човек подхожда сух, слаб. Хората трябва да се сближават така, че силите
им да се уравновесяват. Мускулната и нервната система в пълния човек са повече намазани с мазнини, вследствие на което
той е разположен и колата му не скърца. Мазнините са акумулатори на топлинна енергия в човека. Който няма вътрешни
мазнини, лесно губи топлината си. Тази е причината, поради
която слабите хора, както и тия, които живеят на север, се
нуждаят от мазни храни.
Да се върнем към въпроса за здравето. – От какво зависи
здравето на човека? – От неговите мисли, чувства и постъпки. Мозъкът е свързан с мислите на човека; дробовете и сърцето – с неговите чувства, а мускулите, мазнините и костите
– с постъпките му. Ако мускулната, костната и стомашната
системи не са свързани помежду си, човек не би могъл да се
движи. Щом не може да се движи, той не може и да работи,
няма сила в себе си. Като знаете зависимостта между различните системи в човека и проявата на неговите мисли, чувства
и постъпки, вие трябва да ги пазите, да бъдат в пълна изправност. Само при това положение човек може да мисли, да чувствува, да действува, да говори, да се движи и т.н.
Каква е службата на устата? Ще кажете, че задачата на устата е да приема храна отвън и да говори, да предава човешката мисъл. Ние казваме: Службата на устата е да приема и да
дава. Като се отваря и затваря, тя приема храна отвън, сдъвква
я и я изпраща в пищепровода. В това отношение тя е голяма
скъперница. Каквото приеме отвън, тя го счита свой капитал и на никого не дава от него. По отношение на своето тя
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е скъперница. Към чуждото, обаче, е щедра. Там тя постъпва
демократически, лесно го раздава. – Кой е чуждият капитал
за устата? – Въздухът, който излиза вън от дробовете. Като
се ползва от въздуха, който излиза от нея, тя образува такива
красиви думи, с които се прочува по цял свят. Като слушате
някой добър оратор, казвате: Този човек има медена уста. –
Медена е устата му, но с чужд капитал. Да вземеш част от въздуха, който трябва да излезе от носа и да образуваш от него
стройна, красива реч и това не е малко изкуство.
Казано е в Битието: „И вдъхна в ноздрите му дихание
на живот, и стана человек жива душа“. (2 гл., ст.7). – Значи,
през носа Бог вдъхна в човека въздух и той прие Божествения живот. Ето защо, когато се намери в затруднение, човек
трябва да диша. Като диша и поема въздух през носа си, той
ще намери Господа. Като диша, човек започва да мисли. След
мисълта идват чувствата. Който диша съзнателно, само той
може да намери Бога. Господ казва на човека: Като дишаш
през носа си, ще ме намериш и ще слушаш, какво ще ти говоря. Въздухът е носител на електричество и на магнетизъм.
Тази енергия минава през носа на човека и обновява нервната му система. Много методи има за дишане, но някои от тях
са доста скъпи. За да изкарат един килограм розово масло,
трябва да имат три хиляди килограма розови листа. Можете
да си представите, колко работници трябва да работят, докато съберат розите, докато ги сварят и дестилират, за да получат едва един килограм масло. При това положение, естествено е маслото да струва скъпо.
Ценно е розовото масло, но още по-ценно е доброто
разположение. Човек може да изкара доброто си разположение от въздуха, чрез носа. Чрез дишането вие можете да
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заставите мозъка си да мисли право, сърцето – да чувствува
право и стомаха – да работи нормално. Мнозина се гневят,
нервират се, мислят криво. – Защо? – Не дишат правилно.
Неправилното дишане е причина на много болести: главоболие, стомах, сърце, гърди и т.н. Кракът те боли, защото не дишаш правилно. Гръбначният стълб те боли, защото не дишаш
правилно. Изобщо, всички болести се дължат на неправилно
дишане. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма. То води към различни болести. Дишайте спокойно,
плавно, с определен ритъм. Бъдете внимателни към въздуха,
който влиза през носа ви. С него заедно влизат Божествените мисли, които подготвят пътя на човека към Божественото.
Божието благословение пък минава в човека през горната
част на мозъка, слиза перпендикулярно към физическия му
мозък, после през носа, откъдето излиза навън.
Правете опити, сами да се лекувате чрез дишане. Ако ви
боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете
сутрин, преди обяд и преди вечеря по 12–19 упражнения за
дишане. Ако не сте упражнени в дишането, правете по шест
упражнения. Всяко вдишване, задържане и изпускане на
въздуха представлява едно упражнение. Значи, шест вдишки, шест задържания и шест издишвания, правят шестте упражнения. Като правите тия упражнения, умът ви трябва да
бъде концентриран. Когато дишате, диафрагмата трябва да се
вдига и спуска, да се свива и разширява. Диафрагмата представлява граница между духовния и физическия свят. Една от
причините на сърцебиенето, задухата и някои гръдни болести се дължи на изместване на диафрагмата от естественото
положение. Ако диафрагмата се повдигне по-високо, отколкото трябва, дробовете и сърцето се притискат и не действу101

ват правилно. Като поема човек дълбоко въздух, дробовете се
напълват с въздух, натискат върху диафрагмата и тя се връща
на мястото си, заема определеното си място, като граница
между два свята – физически и духовен.
Правили ли сте опит, като дишате дълбоко, да четете мислено някоя молитва? Ако не сте правили такъв опит, започнете да дишате и да четете мислено „Отче наш“ или „Добрата
молитва“. Дишайте, задържайте и изпускайте въздуха спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете
цялата молитва. Като правите упражненията с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на
слънчевия възел. За да се убедите в силата на мисълта, трябва
да правите опити.
Съвременните учени вярват само в онова, което могат
да подложат на опит. Затова, именно, се явява спор, има ли
живот на слънцето, на луната и на другите планети. Някои
поддържат, че има живот на другите планети. Други отричат
това. Сега се правят опити за съобщаване на земните жители с тия на луната. За да могат земните жители да влязат във
връзка със съществата от другите планети, преди всичко те
трябва да имат духовно разбиране за нещата. Днес научните
факти са разпокъсани, без връзка помежду си, защото хората
минават през различни болезнени състояния. Когато стабилизират своята нервна система и организират силите на своето тяло, хората ще разберат, че между всички факти, явления
и закони на различните науки има тясна, неразривна връзка.
Днес хората не могат да се домогнат до духовната наука и
да влязат във връзка с духовния свят, защото се занимават с
обикновени работи. Всеки се безпокои от мисълта за утрешния ден. Всеки иска да знае, как ще прекара физическия си
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живот. С една дума всеки мисли за стомаха си. Трябва ли синът да се безпокои, какво ще стане с него? Баща му и майка му
го обичат. Те се грижат за него. Неговата работа е само да учи.
Родителите имат грижа за материалните нужди на децата си,
а децата трябва да учат. Всеки човек е дете на някой възвишен
дух. Щом е така, задачата на хората е да учат. Ако работите им
не вървят добре, ще се молят, да им дойде отнякъде помощ.
Някой се помоли набързо и казва, че молитвата му била приета. Не. Молитва, която не е придружена с бавно, спокойно
и ритмично дишане и мислене, не се приема. Като се молиш,
ще концентрираш мисълта си само към даден предмет и ще
поемаш въздух дълбоко и бавно. При всяко вдишване, задържане и издишване на въздуха ще мислиш само за онова, което
те интересува. Ако те боли стомах, ще мислиш за стомаха си;
ако те боли глава – за главата си.
Който не е упражнен в дълбокото дишане, нека задържа
въздуха до две-три секунди и всеки ден да увеличава задържането с още една секунда. Като увеличава задържането на
въздуха с по една секунда, в продължение на един месец, човек ще задържа въздуха до 30 секунди. Ако може да задържа
въздуха до 30 секунди, той ще се справи с много от своите неразположения и болести. Главоболие, гръдна болест, стомах,
парализация – всичко това изчезва.
Следователно, чуете ли, че някой е болен, посъветвайте
го да диша дълбоко. Ако не знае, как да диша, той се отпуска,
ляга на гърба си и казва: Да бъде волята Божия! – Да бъде
волята Божия, това значи, да движи човек ръцете и краката
си свободно; да мисли, да чувствува и да постъпва, както Бог
мисли, чувствува и постъпва.
Човек трябва да се освободи от заблужденията, да разби103

ра проявите си, както и тия на своите ближни. Някой се ръкува с приятеля си и стиска силно ръката му. – Защо? – Иска
да му покаже, че го обича. Друг пък се ръкува, но едва се докосва до ръката на приятеля си. Той иска да покаже, че не се
интересува от тия обикновени работи. Трети се ръкува само
с два пръста. Изобщо, чрез ръкуването човек предава и взима енергия. Ако не диша дълбоко, човек не може да се ръкува правилно. Преди да се ръкуваш с някого, поеми дълбоко
въздух. Преди да влезеш в стаята си, или в някой салон, пак
поеми дълбоко въздух. Преди да говориш, пак поеми въздух.
Добрите оратори дишат дълбоко. Които не дишат дълбоко,
не говорят добре. Като диша дълбоко чрез носа си, човек възприема Божието благословение в себе си. Като диша правилно, човек също така се храни правилно. Като диша и се храни
правилно, всички процеси в организма на човека стават правилно.
И тъй, искате ли да бъдете здрави, дишайте дълбоко.
Заслужава човек да плати на лекар да го научи да диша правилно, преди да се е разболял. В бъдеще лекарите ще се занимават повече със здравите, да ги научат да пазят здравето си.
Лекувайте се преди да сте се разболели. Лекарствата помагат
на онзи, който диша дълбоко. Ако човек не диша дълбоко,
никакви лекарства не помагат. Някой се гневи, сърди се на
този – на онзи и после диша дълбоко. Не. Преди да се разгневиш, преди да се караш, преди да говориш, дишай дълбоко. Напълни дробовете си с чист въздух и тогава говори. Не
спазваш ли това правило, думите ти нямат резултат: нито ти
се ползваш от тях, нито другите хора. Бъдете снизходителни
към грешките на хората, да не внасят смущение в сърцето си.
Щом мислите за грешките на хората, дишайте дълбоко, да се
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проясни мисълта ви.Като ученици, вие трябва да се лекувате
с дълбокото дишане. Ако стомахът или коремът ви боли, направете шест упражнения по четири пъти на ден. Като правите упражнението, сложете лявата ръка на корема си, или на
стомаха, с дланта надолу; върху лявата сложете дясната ръка,
пак с дланта надолу. Като дишате дълбоко, трябва да усещате
свиване и разпускане на диафрагмата. Който не диша дълбоко, не може да бъде ученик на новото учение.
Като изучавате местата на човешките чувства и способности в мозъка, ще видите, че в задната част на мозъка се
намират няколко чувства: чувството на приятелство, на общителност, на любов към семейството, към децата и любов
към жената и към мъжа, така наречената „любов на младите“.
Любовта на младите е особена, тя се намира в малкия мозък
на човека. Опасността от тази любов се заключава в това, че
като нахлува повече кръв към този център, тя пречи на кръвообращението да става правилно. Като не дишат правилно,
те постоянно се карат. За да избегнат споровете и недоразуменията помежду си, младите трябва да дишат дълбоко. Ако
човек не диша правилно и любовта в него не се проявява правилно. На такъв човек дъхът мирише лошо, потта му – също.
Който диша правилно и кръвообращението му е правилно.
Той е здрав. От каквато болест и да страдате, търсете помощ
в дълбокото дишане. То лекува ревматизъм, гръдни и стомашни болести, главоболие, коремоболие и т.н. Няма болест,
която не може да се лекува чрез дишане.
Дишайте дълбоко и вярвайте, че ще постигнете това,
което желаете. Вярата е Божествено чувство, което събужда
мисълта в човека и го заставя да работи. Като диша, човек
трябва да бъде спокоен, да си припява мислено и да търси
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причината на болката си. Дишайте и пейте на болките си!
За пример, коя е причината за главоболието? Когато в
главата на човека се събере повече електричество, образува се
вътрешно напрежение, което се отразява върху нервната система. Мине ли напрежението и главоболието минава. Като
заболеете от някаква болест, дишайте и пейте на болестта. На
всяка болест пейте специална песен. Като дишате добре, вие
ще можете свободно да излизате от тялото си, когато пожелаете. И тогава, няма да умирате от задушаване, както днес
умират хората, но ще излезете свободно от тялото си. Ще
поканите близките и приятелите си на угощение, ще пеете,
ще се разговаряте и като наближи часа на заминаването ви,
ще се сбогувате с всички и ще им кажете: Сбогом, отивам в
отечеството си, между своите близки. Който диша правилно,
той е добър наемател и го задържат повече на земята. Ако дишате добре, можете да останете и 120 години на земята. Ако
не дишате добре, едва ще изкарате 30–40 години. Дългият
живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането
пък зависи от правилното мислене и чувствуване. Дишайте
дълбоко и мислете, че Божието благословение идва върху човека чрез въздуха.
Хората на земята дишат въздух. Като отидат в онзи свят,
ще дишат етер, по-рядка материя от въздуха. Рибите живеят
в по-гъста среда от човека – във водата и оттам изкарват въздуха.
Засега, единственото същество на земята, което диша
съзнателно, е човекът. Затова е казано за него, че става жива
душа. И животните дишат, но несъзнателно. Като дишате,
вие трябва да съзнавате, че приемате Божието благословение.
Ако диша и не мисли, човек се намира в положението на жи106

вотно. Най-дълъг живот на земята имат растенията, защото
дишат правилно.
И тъй, помнете, че всички болести и неразположения се
лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. 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. Той ще ви отправи
в добър път. Ако не слушате вътрешния лекар, вие няма да
слушате и външния. Като слушате своя вътрешен лекар, вие
ще изправите всичките си недостатъци. Каквото ви липсва,
ще го набавите; каквото не сте развили, ще го развиете.
И тъй, ще дишате и ще пеете. Ако не пеете, не можете
да дишате правилно. Който пее, има възможност да подобри
дишането си. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно за онзи свят. И на онзи свят не го приемат за ученик, ако не диша правилно. Като отиде на онзи свят, веднага
ще го спрат пред райската врата и ще го накарат да прочете
„Добрата молитва“ с вдишване, задържане и издишване на
въздуха. Ако не може да я прочете плавно, с дълбоко дишане,
няма да го пуснат в рая. Онзи свят е добре организиран. Там
всички хора са красиви, с отлични линии на лицето и на тялото. Там няма болести, няма страдания, няма и противоречия.
Като знаете това, дишайте правилно. Дишайте съзнателно и с любов. Като станете от сън, преди да започнете,
каквато и да е работа, направете няколко дълбоки вдишки.
Дишането помага за оформяване на човешкия характер.
Правилното дишане усилва светлината на ума и топлината
на сърцето. Правилното дишане прави лицето красиво. Ако
човек не диша правилно, кожата на лицето и на ръцете му
преждевременно се набръчква. Набръчкването се дължи на
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разстройство на черния дроб и на неправилно дишане. Щом
започне да диша правилно, бръчките от лицето и от ръцете
на човека постепенно изчезват.
Някои избягват дълбокото дишане, защото се измъчвали.
Какво от това? В човека има нещо инертно, което не обича да
се измъчва. Нека се мъчи, няма защо да го жалите. Като се
мъчи инертното, човек се възпитава. Същото се отнася и до
малките деца. Ако не дишат правилно, те не могат да мислят
и да чувствуват правилно.
Съвременните хора дишат бързо и повърхностно, в една
минута правят 20 вдишки и издишки. Значи, в една минута те взимат 20 въздушни обеди. Това е извънредно много.
Като се учи да диша правилно, човек трябва постепенно да
намалява вдишките, да дойде до два въздушни обяда в минута. Това се постига постепенно, в продължение на няколко
години, а не изведнъж.
Приложете дълбокото дишане и при гимнастическите
упражнения. Като правите гимнастика, вие клякате на земята
и се изправяте. При всяко изправяне на тялото вие поемате
дълбоко въздух и го задържате в дробовете си, докато дойде
време за клякане. Щом клякате към земята, издишвате въздуха. При повторно изправяне на тялото пак поемате въздух.
Като правите упражненията с дишане, вие се концентрирате,
а с това и упражненията се осмислят. Тогава и резултатът им
е по-добър.

108

Из Школата на Беинсà Дунò
Петър Дънов
Из книгата „УЧИТЕЛЯ ЗА ДИШАНЕТО“
от Боян Боев

ЩО Е ДЪЛБОКО ДИШАНЕ?
Съвременните хора дишат плитко и бързо. Знаем, че белият дроб събира повече от 3.500 куб. см., в някои случаи до
4.000-4.200 куб. см. въздух. При дълбоко дишане все остават
в белия дроб около 800 куб. см. въздух. Това е необходимо,
защото влезлият въздух, ако е студен се смесва с оставения в
белия дроб въздух и се стопля. По този начин белият дроб е
предпазен от изстиване. Обаче, при обикновеното дишане на
човека, което е много плитко, той вдишва и издишва около
350-400-500 куб.см. въздух, а другият въздух остава непроменен. А как може при такова дишане човек да бъде здрав,
бодър духом, да има силна памет, добро разположение и
светъл ум? При такова дишане всички органи обедняват на
прана и се израждат постепенно. Така идва преждевременното остаряване!
При плиткото и бързо дишане много части от белия дроб
остават със стария въздух и тогава те изгубват своята активност и жизненост и се поддават на заболяване. Тогава микробите, които живеят и в здравия човек, лесно атакуват такива
части на белия дроб, които са изгубили своята жизненост, и
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надделяват в своята борба. Но бързото и плитко дишане се
отразява не само в здравно отношение, но и в психическо;
тогава човек няма благоприятни условия за правилно развитие на ума, чувствата и волята.
При плиткото дишане в дроба остават доста нечистотии, които пораждат болести. Колкото по-дълго време задържаме въздуха в дробовете си и колкото по-дълбоко прониква въздухът в тях, толкова повече прана извличаме от
него. Човек трябва да поема въздуха бавно и да чувствува,
как той влиза в белодробните крила. При бавното дишане
във всичките капилярни съдове на дробовете правилно нахлува кръв, и достатъчно въздух влиза в белия дроб. Знае
се, че при издишване никога не може да се изкара всичкия
въздух из белия дроб. Една част от него остава в белия дроб.
Обаче при дълбокото и бавно дишане приетият въздух има
време да проникне до всички краища на белия дроб, да се
размеси с останалия в някои кътове въздух и да изкара голяма част от него навън при издишване, заедно с непотребните отпадъци, които съдържа. Макар и да не е възможно
пълно изпразване на белия дроб, човек трябва да се стреми
да го изпразни, колкото се може повече. Това улеснява влизането на по-голямо количество чист въздух в белия дроб.
Значи обмяната става по-пълна.
Има горно, средно и долно дишане. Те не са за препоръчване, понеже при тях целият дроб не взема участие. За
препоръчване е дълбокото и пълно дишане, при което целият дроб – горната, средната и долната част – взема участие.
Ето как става дълбокото дишане:
Казахме, че диафрагмата по своята естествена форма е изпъкнала малко нагоре. Видяхме също, че при своето свиване
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тя става по-плоска (обаче все си остава малко изпъкнала; не
става съвсем плоска) за да освободи място за разширение на
гръдния кош. Като стане по-плоска, тя отива надолу и с това
избутва надолу червата и другите коремни органи. Последните, като нямат място, къде да отидат надолу, изкачат напред. Именно поради това при дълбокото дишане най-първо
изпъква коремът, и след това почва разширение на гръдния
кош и изпълване на белия дроб с въздух. Значи при дълбоко
дишане имаме следния ред: най-първо изпъква коремът, а
после гърдите. А при издишване диафрагмата се отпуска и
отива нагоре; тогава коремът хлътва, и след това се свива и
белият дроб; гърдите хлътват. Значи, при дълбокото дишане,
при издишването имаме същия ред: коремът хлътва по-рано,
а след това и гърдите.
Учителят казва: „Като дишате дълбоко, трябва да усещате
свиването и разпускането на диафрагмата.“
За да се улесни дълбокото дишане, човек трябва да се
освободи от всички тесни дрехи и превръзки, които стягат
корема, гърдите и шията и пречат на тяхното разширение.
***

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И
ДИШАНЕТО
Важно и необходимо условие за правилното дишане е
положението на гръбначния стълб. Той трябва да е изправен.
Изправеният гръбначен стълб има две значения:
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1. Тогава човек има по-пряк досег със слънчевите енергии и по-силно ги възприема.
2. Само изправеният гръбнак прави възможно дълбокото дишане. При изкривен гръбнак дишането е плитко. Изисква се възпитание в това отношение.
ДИШАНЕТО ПРЕЗ ЕДНАТА ИЛИ ДВЕТЕ НОЗДРИ
Електромагнитните течения излизат от цялото тяло на
човека. Особено са дълги лъчите, които излизат от очите,
ушите, носа, пръстите и пр. Те са видими за ясновидеца. И те
са с различен цвят и от различен характер за дясната и лява
половини на тялото. Лявата ноздра приема повече магнетичното или отрицателното течение, което има връзка със
слънчевия възел, а дясната – предимно електричното или
положителното течение, което има връзка с главния мозък.
Първото течение има връзка със сърцето, а второто – с ума.
В някои случаи у човека има прилив в ума, а в други случаи – прилив в сърцето. Това е във връзка с гореспоменатите
две течения. За прилива в ума и сърцето, Учителя казва следното:
„Когато в ума има прилив, в сърцето има отлив, и обратното. Вие казвате: Затъпял ми е умът вече, не работя никакъв. Не, това не показва, че умът ви е затъпял, но в това време има прилив в сърцето, а отлив в ума, и вследствие на това
изпитвате една празнина. Друг път казвате: Аз съм интелигентен човек, мога да работя добре с ума си, но сърцето ми е
слабо развито. Това е, защото има прилив в ума, а в сърцето
– отлив. Затова именно в този случай не си толкова чувствителен.“
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Когато има едностранчива проява в умствения или сърдечен живот, или когато има дисхармония между тях, тогава
човек може да внесе известно равновесие, известна хармония
между ума и сърцето чрез регулиране на горните две течения
посредством дишането с едната или другата ноздра. Въз основа на гореказаното, понякога може да се приложи дишането през едната ноздра. Ако се поеме въздух през лявата
ноздра, дясната ноздра се запушва с пръст; после се запушва
лявата ноздра и се издишва през дясната. А ако се поеме въздух през дясната ноздра, прави се обратното.
Приемането на въздуха през лявата ноздра има връзка
повече с развитието на сърцето; тогава изпускаме въздуха
през дясната ноздра. А приемането на въздух през дясната
ноздра има повече връзка с развитието на ума; тогава изпускаме въздух през лявата ноздра. Това се прави, за да се възстанови равновесието между ума и сърцето или между електричеството и магнетизма.
Ако някога сменяме двете ноздри: т.е. поемаме последователно ту през едната ноздра, ту през другата, това пък спомага за уравновесяване на двете течения.
Значи ако едното от двете течения вземе надмощие в организма, това причинява нарушение в дишането. В такъв случай дишането не е вече пълно. Тогава може да се прибегне до
дишане през едната ноздра. При вдишване през дясната ноздра привеждаме към по-голяма активност ума, а при вдишване през лявата ноздра, привеждаме към по-голяма активност
сърцето – чувствата.
Но естественото дишане е през двете ноздри.
Във връзка с гореказаното Учителя дава следното упражнение:
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„Когато сте нервен, разгневен, направете следните упражнения: Запушете с палеца на дясната си ръка дясната
ноздра и през лявата поемете въздух, като броите мислено
до седем. След това задръжте въздуха и мислено бройте до
10. После запушете лявата ноздра и през дясната изпускайте въздуха бавно и ритмично, като броите мислено до девет.
Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка и за усилване на паметта. Това
е особено необходимо, когато изучавате някакъв предмет.
Сутрин и преди обяд ще поемате въздух през лявата ноздра
и ще го изпускате през дясната. Вечерта ще поемате през
дясната ноздра и ще издишвате през лявата. Упражнението ще се прави 21 пъти на ден: сутрин, преди обяд и вечер
по седем пъти. Като правите упражнението правилно, ще
изпитате особено приятни чувство, приятно разположение
надуха.“
Друго аналогично упражнение от Учителя:
„Хубаво е човек да поема въздух първо с лявата си ноздра, като брои бавно 10-15. После да я запуши, да задържи
въздуха в дробовете си около 30-40 секунди и след това да
го издиша бавно и ритмично през дясната ноздра. Това упражнение може да се прави по 3-4 пъти на ден. То е нужно за
всички, които се занимават с умствен труд. То е необходимо
за здрави и болни. За предпочитане е да се прави вън на чист
въздух, а не в стая.“
Ето още две подобни упражнения от Учителя:
„В Божествения свят, когато се гради едно здание, всякога се предвиждат две врати. През едната се влиза, а през
другата се излиза. Същото можем да направим и с човешкия нос. Когато искате да поемете дълбоко въздух, затворе114

те дясната ноздра с ръката си и поемете въздух през лявата
ноздра. След това затворете лявата си ноздра, като задържите въздуха известно време в дробовете си. После отворете дясната ноздра и бавно изпускайте въздуха навън. По
този начин ще се образуват две противоположни течения в
дробовете ви, които отговарят на двете течения в живота.
Когато сте неразположени или смутени вътрешно, правете
това упражнение за дишане, като се свързвате с Божественото съзнание.“
„Тридесет дни можете да правите следното упражнение:
Ще поемете въздух през лявата ноздра. В това време дясната
ноздра ще бъде затворена. При поемане на въздуха мислено
ще произнесете формулата: „Само Божията любов е Любов.“ Като задържите въздуха известно време в дробовете си,
ще отворите дясната ноздра и бавно ще изпуснете въздуха навън, като произнасяте същата формула. В това време лявата
ноздра ще бъде затворена. Правете упражнението три пъти
на ден: сутрин, на обяд и вечер, когато имате разположение
и време; всеки път ще правите три или десет пъти вдишване
и издишване.“
Ето още един подобен пример от Учителя:
Поемане въздух през лявата ноздра, колкото се може
по-бавно и по-дълбоко. Продължително задържане и бавно
издишване през дясната ноздра. Същото се повтаря, като се
поеме въздух през дясната ноздра и се издиша през лявата.
Тези две вдишвания заедно съставляват едно дихателно упражнение. Такива дихателни упражнения се правят по 10,
сутрин, на обяд и вечер.
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ДИШАНЕТО И ФИЗИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ
Между дишането и здравословното състояние на организма има голяма връзка, дълбока зависимост.
Учителя казва:
„Каквато и болка да имаш, с дишане можеш да я излекуваш.“
Дълбокото дишане се отразява благотворно върху здравето по следните причини:
1. Чрез приемане на достатъчно кислород. Последният
е нужен за окисляване на тъканите, при което се отделя известно количество енергия, нужна за организма.
Споменахме по-рано, че в организма има два процеса,
които вървят паралелно: асимилация или градеж на тъканите и дезасимилация или разрушението им. Дезасимилацията
става в голямата ѝ част чрез кислорода, приет с дишането.
Той се съединява с органичните вещества в тъканите, окислява ги, т.е. изгаря ги, и като крайни продукти на това разрушение се получават въгледвуокис, вода и крайните отровни
продукти: урея, креатинин, хипурна киселина и пр. Въгледвуокис и вода се получават от горенето на въглеводите и мазнините, а при разрушението на белтъчните вещества освен
това се получават урея, креатинин, хипурна киселина и пр.;
тия последните вещества се изхвърлят с урината и потта.
Изобщо, в организма има стремеж при разрушението на
белтъчните вещества да се получат като крайни продукти наймалко отровни вещества, а такива са уреята и креатининът.
Ето защо, в урината уреята е в най-голям процент. 80-90% от
изхвърлените азотни крайни продукти е урея. А креатинин
се изхвърля с урината дневно по 1-2 грама.
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Белтъчните вещества на тъканите при своята дезасимилация минават през ред междинни отровни продукти, каквито са пуриновите и ксантинови основи, креатин, пикочна
киселина, лейкомаини и пр. Тези междинни продукти чрез
по-нататъшно горене продължават да се доразлагат. Например, пуриновите киселини се превръщат в пикочна киселина
при горенето, а пикочната киселина изгаря и се превръща в
урея. Креатинът при по-нататъшно разрушение се превръща
в креатинин.
Горното става, когато в белия дроб и в кръвта влиза
богат приток от кислород с дишането. Необходимостта
от дълбокото дишане тук ясно изпъква. Когато дишането
не е дълбоко, а плитко и бързо, то нямаме богат приток на
кислород в кръвта и тъканите, и в такъв случай в тъканите
не става пълно горене. А щом горенето е непълно, то междинните отровни продукти на дезасимилацията: пуринови
основи, пикочна киселина, креатин и пр. не се доразлагат
и остават в това си състояние в тъканите в по-голямо количество. Разбира се, част от тях се изхвърля от организма
чрез урината, но последната не може да успее да изхвърли
всички междинни продукти, и те се утайват в тъканите и
причиняват тяхното заболяване. Тъй се раждат болестите
ревматизъм, подагра и пр.
За да се избегне непълното горене и утайването в организма на отровните продукти на непълното горене, което създава предразположение към израждане и болести
на органите, трябва да дишаме дълбоко. Една част от причините за преждевременното остаряване на човека и на много болести е непълното горене в тъканите. А при дълбокото
дишане тялото, органите са по-свободни от отрови, утайки.
117

2. Чрез приемане на достатъчно количество прана
или жизнена сила.
Знае се от окултната наука, каква е връзката между здравословното състояние и жизнената сила или праната. Когато
органите обеднеят на жизнена сила, стават податливи към
болест – добиват предразположение към тях. Заболяването
може да дойде от някоя външна причина, но основната причина е намалението на праната в органите. А един от изворите на праната е въздухът. Чрез правилното дишане можем
да предотвратим идването на болестта. Няма състояние в човешкия организъм, което да не се подчинява на Законите на
дишането. Много болести се дължат на неправилното дишане. Последното се отразява и върху всички други процеси в
организма – и те не стават правилно. При дълбокото ритмично дишане в тялото или в даден орган се влива богат приток
от живот, и той става в състояние да преодолее болестта.
3. Чрез дълбокото ритмично дишане вътрешният
психичен живот на човека става интензивен, хармоничен. Възвишеното, което живее в човешката душа се проявява.
Болестта се дължи на два вида причини: външни и вътрешни. Последните са от психичен характер. Тия две причини са във взаимодействие. И често основната причина на
болестта е психична или вътрешна. Понеже чрез дълбоко
вдишване се внася хармония, спокойствие, светлина в психичния живот, то с това се премахват основните причини на
болестта, и по този начин се създават условия за нейното отстраняване от организма.
Дълбокото дишане има мощно психично действие върху човека; това повишава трептенията на човека, а това води
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до оздравяване, защото повишените трептения на организма
преодоляват и отстраняват бавните, слаби трептения на болестта.
4. Регулиране общия ритъм на организма.
Както видяхме по-горе, ритъма на дълбокото дишане се
отразява благотворно върху органите, защото ги прави да
трептят в хармония с този ритъм. Правилният ритъм на дишането се разпространява върху органите и намира отзвук
в тях. Цялата материя на организма почва да трепти в хармония с ритъма на дишането. А това е здравословен фактор,
защото болестта е нарушение на здравия жизнен ритъм на
организма.
***
Има връзка между дишането и положението на диафрагмата. При неправилното дишане диафрагмата е изпъкнала
нагоре повече, отколкото трябва, и това се отразява зле върху
сърцето. Този напречен мускул, който разделя гръдната кухина от коремната, при вдишване отива надолу, т.е. престава
да е толкова изпъкнал. Обаче има разлика в това отношение
между плиткото и дълбокото дишане. При първото, диафрагмата се спуска много малко надолу, а при дълбокото дишане тя се свива повече и слиза доста надолу към коремната
кухина. Това е важно обстоятелство, защото с това слизане
тя не натиска толкова белите дробове и сърцето, и те могат
да функционират правилно. При бързото и плитко дишане
поради натиска на диафрагмата често сърцето заболява. Това
е една от важните причини за сърдечните болести. Ето защо,
при някои сърдечни болести се препоръчва дълбоко дишане,
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за да привикне диафрагмата към своето нормално място, и
по този начин да се намали натискът върху сърцето и белия
дроб. Тогава се създават условия за излекуване на някои сърдечни болести.
Дълбоко дишане, съчетано с други подходящи методи, се
прилага с успех и при кръвното налягане.
При дълбокото ритмично дишане диафрагмата слиза до
известна степен към коремните органи, натиска ги и става
причина за прииждане на повече кръв в тях. Те стават по-активни, хранят се по-добре, стават по-здрави. Ето защо, има
връзка между дълбокото дишане и доброто състояние на храносмилателната система и на другите коремни органи.
Чрез дълбокото дишане човек действува благотворно
между другото и на храносмилателната система. Който диша
правилно, той може да измени състоянието на храносмилателните органи и да бъде господар на нисшите сили в себе си.
За да има здрав стомах, човек трябва да диша правилно.
Понякога при лекуване на някой орган можем да практикуваме дълбокото дишане и едновременно да сложим и ръката си върху болния орган, защото тогава жизнените струи,
които излизат от пръстите, отиват към болния орган и действуват лечебно.
ДИШАНЕ И ОТМОРА
Чрез дълбоко дишане човек може да отстрани до известна степен и умората. Когато човек усеща умора, да направи
няколко дълбоки вдишки и веднага ще почувствува освежаване и отмора. И това е много лесно обяснимо. То става по
следните две причини:
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Знаем от физиологията, че умората се дължи на натрупване в тъканите на повече междинни отровни продукти на
дезасимилацията, отколкото бъбреците и потните жлези
смогват да изхвърлят от организма. Това става при по-усилена дейност на органите. При дълбоко дишане какво става?
Усилва се богатият приток на кислород в тъканите. Той усилва окисляването, т.е. изгарянето на тия междинни отровни
продукти; значи те се доразлагат, и организмът се освобождава от тях.
От друга страна, чрез дълбоко дишане се вкарва в тъканите повече жизнена сила или прана, която също действува
отморително.
Отмората, която човек добива след дихателни упражнения, наподобява до известна степен на отмората, която човек
чувствува след укрепителен сън.
ДИШАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ
Дълбокото дишане подмладява по следните причини:
1. Бързото и плитко дишане причинява непълно горене
в тъканите поради слабия приток на кислород; вследствие
на това се натрупват много отрови в тялото – продукти на
непълното горене – които водят към тъканно израждане и
преждевременно остаряване. С дълбокото дишане се осигурява пълното горене в тъканите и по този начин се избягва
натрупване на много отровни продукти в организма; органичните вещества при окислението се разлагат до крайните
продукти, които се изхвърлят от организма. А знае се, че физиологичната възраст на човека се мери не толкова с календарната му възраст, колкото със степента на израждането на
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тъканите, вследствие на натрупаните в тях отрови и обедняването има на жизнена сила.
2. Чрез изобилния приток на прана при дълбокото дишане се повдига жизненото ниво на организма.
3. Дълбокото дишане води към психически подем, който
обновява и преорганизира материята на тялото.
Разбира се, в това отношение играят роля и други фактори, които не е място да разглеждаме тук.
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ЕНЕРГИЙНАТА КУЛТУРА КАТО АЙСБЕРГ

Сексуалната култура – една десета и Паневритмичната
култура – девет десети части от айсберга
Поради това, че обществото борави с видимата част от
понятието за енергийна култура, т.е. с много по-популярното
понятие за сексуална култура, предлага се в неговото съдържание като понятие да бъдат застъпени главните проблеми на
т.нар. „работа с енергиите“. За запознатия със съдържанието
на много по-широкото понятие за енергийна култура е ясно,
че не е възможно да се третира проблема за брака или този за
сексуалната култура, без да се има предвид, че сексът е не само
техника или физическа връзка, а преди всичко енергиен обмен надхвърлящ физическото равнище и преминаващ в енергиен, отначало етерен план. Казано накратко, сливането на
физическите тела се предхожда от подобно на равнище аура
и по-фини тяло на човека. В този смисъл, да се преподава сексуална култура без да се отчита по-дълбоката част от айсберга
на понятието енергийна култура, при това в края на 20 век,
това е неприемливо. Ето защо настоящата схема за айсберга
на енергийната култура18 разграничава понятията и поставя
акцента на съвремието върху видимата му част. Сексуалната култура в този смисъл би трябвало да включва култура на
работата с енергиите, положителни и отрицателни, мъжки
и женски, янг и йин. Тя би трябвало да включва също така
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и понятия като „енергиен баланс“ (по време на всеки един
контакт, включително и сексуален), понятия като хармонизиране, меридиани, енергийни потоци. Ако не се подходи
своевременно при въвеждането на понятията за сексуална
и енергийна култура, то би се повторила грешката с взелата
ненормални размери експанзия на сексуалността19, наречена
„сексуална култура“. Само нека се изчислят загубите на енергия и човешки потенциал от една подобна неуправляема и
изтървана от контрол тенденция, взела размерите на „сексуална революция“. А може би, тази тенденция е била съзнателОтносно понятията „секс“, „сексуалност“ и „сексуална култура“:
Следва да се разграничат понятията „секс“ и „сексуалност“. Докато
„секс“, това е обективното съдържание на връзката между мъжкия и
женския полюси, „сексуалност“, това е субективното отражение на тази
връзка между двата полюса в съзнанието на човека. Докато „секс“ е понятие, изпълнено със съдържание от Природата, то сексуалността като
понятие е изпълнена с изкуствените отношения на обществото. В Природата неконтролируема експанзия не може да има. Но в обществото,
когато един процес напусне рамките на предначертаното от Природата,
той може да придобие чудовищно изкуствени размери, раздалечаващи
истинската същност от нейното изкривено от човека проявление. Сексуалността е свързана със съзнанието на човека, и неговия субективен
свят. Сексът е пряката му връзка с Природата и в него не може да има
изкуствени отношения. Злоупотребата със секса може да доведе до придобилата извратени размери сексуалност. А самата „сексуална култура“, отразява и двете понятия – от една страна истинската същност на
връзката между двата полюса – мъж и жена и от друга – придобилата
в съзнанието на човека изкривени очертания сексуалност. Настоящата
бележка е особено актуална поради това, че не се разграничават понятията, стоящи под най-често употребяваните думи и се смесва Природното с изкуственото и илюзорното. От аспекта на енергиите, Петър Дънов
говори за истинската същност на сексуалната култура без да употребява
сегашните наименования и това следва да се проучи.
19
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но задвижена от стремежа за повече печалби и комерсиалния
дух на 20 век.
На прага на 21 век обаче и най-лудите печалбари са разбрали, че в хода на агонията на планетата като жив организъм, ще потънат и самите те, с натрупаното си богатство.
След подобно отрезвяване, едно като че ли е необходимо: Да се заработи истински върху спасяването на останалия
в наличност потенциал на планетата. Затова и се налагат подобни нови дисциплини, които да помогнат за въвеждането
на това Ново отношение към Реалността, без което очевидно сегашното човечество не ще може да оцелее. Сексуалната
култура, респ. Енергийната култура застъпена като част от
Учението, изнесено от Българският Учител по Мъдрост и
Философия на Живота – Беинса Дуно, пребивавал в България като Петър Дънов, ще спомогне определено за осветляването на проблема.
Едностранчивото третиране на Енергийната човешка
култура, без нейната цялостност „Небе – Земя“ (Паневритмия – Сексуалност) доведе през XX век до понятието „Сексуална революция“. Липсата на съчетание между двете култури доведе до изкривеното явление „Сексуална революция“.
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Енергийна култура – земна и космическа
1. Сексуална култура (земна)
2. Паневритмична култура (космическа)

Мистичен брак

Небесна полярност

Земна полярност
земен
мъж

Пан-евритмична
култура
Сексуална
култура

небесен
мъж

Мистичен брак

Небесна полярност

небесна
жена

Семеен брак
сексуалност, брак
хармония
дисхармония
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земна
жена
Паневритмична
еволюция
Сексуална
революция

Из Беседите и лекциите на Петър
Дънов
ЗА ЕНЕРГИИТЕ
• Човек е посят на земята. Вие ходите по земята, имате допирни точки с нея. Вземате нещо, но се взема нещо и от
вас. Да допуснем, че сте неразположени, имате някакъв
смут. Туй неразположение на духа не е нищо друго, освен земните енергии, които са насъбрани във вас. С тях
трябва да се справите. Има едно течение от центъра на
слънцето към земята и друго – от центъра на земята към
слънцето. За да се освободиш от това тежко състояние,
ще застанеш на пътя на ония течения, които идат от слънцето. Те ще минат през тебе и слънчевата енергия ще препрати насъбраните гъсти земни вещества към центъра на
земята. Тогава ще ти олекне. Значи трябва да се свържеш
със слънчевата енергия, за да се освободиш от тежестта
на земята.
• Щом някой се разсърди, веднага трябва да вложи енергията си в земята. Тази енергия принадлежи на земята и
към нея трябва да се отправи. Ако не дадете тази енергия на земята, вие нищо няма да получите от невидимия
свят. Ние се храним с енергия, която идва от центъра на
земята и с енергия, която идва от центъра на слънцето.
Обмяната със земната енергия не става правилно. Всяко неразположение на духа се дължи на земната енергия.
Понеже досега земята е била в Тринадесетата сфера, още
не е пречистена.
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• Човек трябва сутрин да прави гимнастически упражнения, когато слънчевата енергия е най-активна. Човек
възприема тази енергия през мозъка си, през дробовете,
през стомаха си и тя отвлича всички онези утайки към
центъра на земята, като го освобождава от тях. Като прави тези упражнения около половин час, той се чувствува
бодър и освежен.
• В Природата съществува закон, който определя правата
на всички живи същества. Според този закон ти нямаш
право да задържаш в себе си повече енергия от тази, която можеш да асимилираш. Задържаш ли повече, отколкото трябва, излишната енергия произвежда известно напрежение в твоя организъм. Пуснете няколко капки вода
да текат непрекъснато в продължение на 20 години върху
един камък и ще видите какво ще направи тя.
• Понеже човек е богат на енергия, изразходва я безразборно, а не знае, че за всяка енергия, която му е дадена, Природата държи сметка. Тя го кредитира във всички случаи,
но каквото дава, пише в тефтера. Един ден човек ще плаща
за неправилното и неразумно изразходване на енергиите.
• Енергията, с която разполага Природата, е определена
математически точно. Тя е разпределена математически
справедливо между всички живи същества. На всекиго е
точно определено каква енергия да консумира и каква
да изразходва. Това се отнася и до мислите и желанията.
Обичаш един духовен човек и желаеш да седиш при него
с часове, да се къпеш в неговата аура. Това е престъпление. Ще се къпеш в неговата аура точно толкова, колкото
трябва, а не с часове и дни, то е като да пиеш вода непрекъснато.
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• На някои телата са положителни, а на други – отрицателни, т.е. едни имат в себе си повече положително електричество, а други – повече отрицателно електричество.
Ако се съберат на едно място двама души, които имат
положително електричество в себе си, те непременно ще
се отблъснат. Ако влязат в разговор помежду си, след раздялата те веднага ще изпитат неразположение на духа си,
недоволство. Ако в даденият случай, единият от тях не
може да превърне положителното електричество в отрицателно, тогава те трябва съзнателно да се разделят, временно поне, и всеки от тях да потърси за себе си другар
с електричество, противоположно на своето. Иначе във
всеки едного ще се събуди някакво враждебно чувство по
отношение на другия, вследствие на което той ще прояви
активност в характера си. И най-после, като резултат на
тази активност, ще дойде грубостта.
• Необходимо е обмяна да става. Българите знаят този начин за обмяна на енергии и затова правят сборове, събират се около десетина села на събор и там хората кръстосват, споделят, изразходват своите енергии и така се
лекуват. След това всеки си отива вкъщи доволен.
• Някога енергиите в човека се събират на лицето и тогава по него може да се чете като по книга. Когато тези
енергии са възходящи, човек се чувствува разположен,
вдъхновен. Щом изгуби тези енергии, става мрачен, губи
вдъхновението си, губи цвета на лицето си. Видите ли,
че някой пее от сърце, ще знаете, че той е хармонизирал
своите енергии.
• Когато веществата горят и не изгарят правилно, енергиите не се превръщат напълно, остава един малък излишък,
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явява се едно болезнено състояние, а то всякога се отразява върху главата. Щом главата ви е топла, не е добре.
Добре е, когато в нея има хладина и светлина, а в стомаха
– топлина.
Чрез движенията си човек регулира енергията си. Колкото по-съзнателни са движенията му, толкова по-правилно
се контролират енергиите. Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се предават на физическото тяло
чрез двойника. Двойникът е антена, чрез която човек
приема впечатления от външния свят. Тази е причината,
поради която двойникът обвива тялото и го предпазва от
нещастия.
Знаещият адепт, който разбира Законите на Природата,
може да вземе материя от въздуха, да я сгъсти и да създаде
от нея всичко, каквото пожелае. Като извлече от въздуха
елементите, които са необходими за израстване на житото, от тях той може за кратко време да приготви хляб
колкото иска. В това отношение всички планини представляват складове на различни елементи.
Енергията може да се превръща, да се видоизменя, но
трябва да се знаят Законите, чрез които става това превръщане. За да стане материята годна за храна, тя първо
трябва да премине през камъните, после през растенията
и най-после да се приеме от човека.
Какво представляват движенията на човека? Пласиране
на енергии. Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, е функция на нещо. Когато в организма на човека
се събере много енергия, която не може да се впрегне на
работа, той прави различни движения, за да я изпрати
в Природата. В това отношение много от движенията,
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които човек прави, са необходими, а някои не са необходими. Чрез движенията си човек или приема, или предава част от своята енергия.
• Мисълта удължава формите, а чувствата ги разширяват.
Ако чувствата са чрезмерно развити, човек расте на широчина.
• Запитват: от какво се явява голямата радост? От изобилие на енергия. Някой път, когато човек се е въздържал,
придохожда голямата радост. Това е състояние у всички
хора. Радостта често спада към физическия живот. Радостта, изразена на физическото поле, е радост на душата.
• Питам: откъде се явяват тези трептения в природата – 6
хиляди в секунда, които образуват звука, 6 милиона, които
предизвикват първия усет, или 40 милиона, които се съдържат в първия цвят? Това са природни явления. Как да
наречем тия трептения, за да ги разберете? Трептенията,
това са разумни прояви. Те са строго отмерени, хармонични прояви в Природата. Между едно трептене и друго има
точно определено време. Графически ги представят във
формата на една крива вълнообразна линия. Всяко едно
трептене се състои от една изпъкнала и една вдлъбната
част. Движението им е вълнообразно. Само че вълните са
по-дълги и по-къси, като късите проникват между дългите.
Ако човек иска неговата мисъл да проникне, той трябва да си служи с късите вълни. Колкото една мисъл е поинтензивна, толкова по-къси са вълните на предаването ѝ.
На една слаба мисъл вълните са по-дълги. Следователно,
колкото повече трептения има една мисъл, толкова тя е
по-силна; колкото по-малко трептения има, мисълта е послаба. А когато трептенията намалят до известна степен,
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мисълта се изгубва. Когато се усили мисълта, трептенията може да са толкова много, че човек пак не може да ги
възприеме. Има известен предел на човешката мисъл при
сегашното развитие. До известно положение, до известен
брой трептения можеш да приемаш. Мислиш за безкрайността на пространството, но дойдеш до едно място и спираш. Искаш да си представиш границата на безкрайното,
мислиш ден, два, три, нищо не можеш да откриеш. Тогава
ти си пътник, който е изгубил пътя си.
• Всяка дисхармония на мисли и желания е положителна
енергия, която трябва да се обърне в отрицателна, защото в Природата само отрицателните енергии творят. Ако
вие сте ясновидец, ще видите при електричеството, че
светлината се явява само на отрицателния полюс. Когато
кажат за някой човек, че е привлекателен, то значи, че той
има отрицателна енергия в себе си – това е магнетизмът.
• Цялата повърхност на човешкия мозък и на човешкото
тяло е приемател на разни енергии, които идват отвред,
от цялата Природа. Природата е дала на човека магическа тояжка, с която едно време са ходили магите. Дясната
ръка е магическата тояжка за ума, а лявата-за сърцето. Ако
не разбираш предназначението на дясната ръка, умът не
може да се прояви както трябва. Ако не разбираш законите на лявата ръка, ти не можеш да си господар на сърцето си, не можеш да имаш успех, нито да си щастлив.
• В средата на човешкия мозък се намира т.нар. „летящо
око на душата“ или „вътрешното слънце на човека“. А ако
това слънце не грее в човека, нищо не става от него. То играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка, този възел, или
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окото на душата, препраща тази енергия по целия мозък.
Той има и други свойства освен това да трансформира
слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който препраща слънчевата енергия по цялото тяло.
От правилното трансформиране на тия енергии зависи
здравословното състояние както на организма, така и на
чувствата. Значи това око е трансформаторът на Божествената енергия в човека и създава условия за неговото
проявление. Когато това слънце свети в човека, в него
има радост и веселие.
• Мозъкът е едно електрическо динамо. Затова ако човек
работи само със своя мозък-изсъхва. Много интелигентните хора изгубват мекотата на сърцето си, по-нервните са
и по-лоши. Всеки човек, който изгубва мекотата и добротата си, става много сух, лицето му добива един изсушен
вид. Слънчевата система е аналогична с организма. В организма стават процеси, аналогични с процесите в Слънчевата система. Слънчевата енергия, като дойде в мозъка,
претърпява такива видоизменения, каквито претърпява
като дойде на слънцето от централното Слънце. Мъчно
може да се обясни това, понеже хората имат механическо,
а не разумно, психическо схващане. Отрицателният полюс
е чувствителността, чувствата, а положителният – мисълта. В човешкия организъм мозъкът е положителен, а симпатичната нервна система е отрицателна. И в Космоса е
аналогично. В лявата страна на човешкото тяло енергията
слиза надолу към левия крак и после по десния крак и по
дясната страна се качва нагоре. Такова електромагнитно
течение има и около всеки орган. Например, по дясната
вежда минава положителна енергия. Тя оттам се извива и
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се спуща под дясното око, където се превръща в отрицателна енергия. Оттам се качва над лявото око и там е вече
отново положителна. След това се спуща под същото око
като отрицателна енергия. По този начин в движението си
тази енергия образува нещо като осморка.
В точката между веждите или в корена на носа има един
разумен център, който регулира тези течения около очите. Този център можем да наречем Мълчаливото, Разумното в Природата, което регулира силите.
Кръвообращението се дължи главно на електромагнитните лъчения. Ако те не подкрепяха движението на артериалната кръв, то сърцето не би имало тази възможност
само. Но кръвта се движи в човешкия организъм благодарение на това, че има един космически импулс в света,
който постоянно регулира кръвообращението на всички
организми. На същото космическо електромагнитно течение се дължат и движенията на протоплазмата в клетката; циркулацията и ротацията; после движението на
Слънцето, планетите и другите небесни тела.
Енергията, която земята взима от слънцето, може да се
сравни с артериална кръв, а тази, която изпраща към
слънцето, може да се сравни с венозна кръв. Нашето слънце играе ролята на сърце, а още по-добре играе ролята
централното Слънце. Както нечистата кръв от тъканите
трябва да се върне към сърцето и оттам в дробовете, за да
се пречисти, така също и енергиите на земята се възвръщат към слънцето, за да добият първоначалния ритъм.
Тлъстината ви трябва да се обърне в енергия. Хора, които работят усилено умствено, които се развиват духовно,
никога не затлъстяват.
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• Ако сравним главите от преди Потопа и сегашните, има
голяма разлика. От времето на Христа досега ще намерим голямо изменение. Един автор твърди, че откакто
англичанките са започнали да се борят за своите права,
те са станали с два сантиметра по-високи. Значи мозъкът
на английската жена е придобил нещо повече. Когато
някой човек стане духовен, той придобива нещо. Да не
мислите, че като стане човек духовен, то е напразно. Той
придобива една разумна материя, която съществува в
природата. Той трябва да преустрои мозъка си. От количеството на тази материя той трябва да внесе нещо в себе
си. Тази материя трябва да приеме в себе си чрез храната,
въздуха и светлината. От три източника ще приеме. Ако
сме културни хора, тази благородна материя трябва да я
приемем чрез храната, въздуха и светлината и тя ще стане
плът от плътта ни, кост от костта ни.
• Най-напред трябва да се проявят най-слабите сили в човека, после – по-силните, и накрая – най-силните. Найсилната енергия – половата е долу, а пък хората първо нея
използват и после нищо друго не могат да направят.
• Всеки човек е носител на специфична енергия. Иска ли
да се ползва от тази енергия, човек трябва да се свърже
с Първата причина на нещата, в която всички природни
енергии се втичат и изтичат. Който се свърже с Бога, той
ще се ползва от знанието, което тези сили крият в себе си.
• През материята преминава топлинна, електрическа и
светлинна енергия. Един материален човек може да се
освободи от материята и да остане човек само на енергията – но където мине, всичко ще руши.
• Като срещнете един добър човек, отворете ума си да вле137
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зе светлината му във вашия ум. Като срещнете лош човек,
ще се затворите, не ви трябва неговата топлина. Понякога лошите хора имат по-голяма топлина, а по-малко
светлина. Добрите хора изобщо имат повече светлина, а
по-малко топлина. Затова добрите и лошите хора трябва
да живеят заедно, за да се обменят.
Има идеи, които от най-малкото подухване изгасват. Например някой вярва в Бога. Един ден той взима книгата
на някой виден човек, прочита я, но след това цял се изпълва със съмнение. Щом мине известно време, идеята за
Бога престава да го движи. Тази идея не свети вече в него.
Всяко изгасване на планетите и слънцата показва, че като
идеи те са слаби. Тела, в които не става никакво вливане и
изтичане, са мъртви. В тях се извършва само разлагане на
материята. Живи тела са ония, в които става постоянно
втичане и изтичане на енергия.
Ако майката знае как да целува детето си, тя може да
създаде от него гений. Добре е майката да знае къде найнапред да целуне детето си. Не е безразлично къде и как
ще целунеш човека. Мястото, където си целунал, определя отношенията помежду ви. Има целувки, които носят
здраве, има целувки, които причиняват болести. Човек е
динамо, което в различни моменти произвежда различни сили, различни енергии. Долната устна е проводник
на пасивни сили, а горната – на активни.
Човек се намира между две системи-мозъчната и симпатичната нервна система. И след като той си замине от
този свят, тези две системи продължават да функционират и в онзи свят.
Има хора, на които енергиите са много тягостни. Край
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тях се чувствате като без сили. Такива хора не бива да ви
правят услуги. Този, който ще ви гради къща, трябва да е
здрав, весел, разположен. Свързвайте се с хора, които ви
обичат. От тях купувайте, те да ви правят обуща, те да ви
готвят. Никога не поставяйте сух и нервен човек да ви
готви. Сухият човек, сухите хора са киселини, а пълните – основи.Човек възприема умствена енергия от пространството.
Хората, които много бързо дишат, са сприхави, кибритлии, нервни. Нервността по някой път се дължи на чрезмерната енергия, която се натрупва в нервната система.
Търсиш начин да я изразходваш, недоволен си, търсиш
някого да натовариш – ще нахокаш някого и ще ти олекне. Нахоканият пък ще намери някой друг да натовари и т.н. Този метод на облекчение не е добър, но така
ще бъде, докато не се научите да дишате както трябва, да
спите, да ядете, да се движите както трябва.
Обезсърчението, подозрението, гневът – това е все набрана отрицателна енергия, на която вие не знаете пътя.
Трябва да помислите и разберете каква посока, какъв
изход да ѝ дадете на тази енергия, да ѝ дадете път, да я
изпратите навън. Не може ли да ѝ дадете път, ще се намерите натясно.
Всяка дреха е проводник на известна енергия. Човек
трябва да знае каква и колко енергия му е нужна и чрез
каква дреха може да си я достави.
Разумността е свързана с електричеството, а обичта – с
магнетизма. Вие не можете да предизвикате магнетично
състояние в себе си, ако не обичате, и не може да предизвикате електрично състояние, ако не мислите. Не може
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да сте здрави, ако не сте магнетични. Когато човек се чувствува нервно изтощен, той е демагнетизиран и не може
да задържи Божествените мисли, които идват. Те само
протичат през него.
• Съвременните хора никога не знаят откъде идва тази енергия, с която те мислят. Те не подозират даже колко скъпо
струва един грам енергия. За да се пригоди тази енергия за
умовете на хората, специални същества слизат от особено
високи светове и я обработват. Не мислете, че човешкият мозък се нуждае от същата енергия, която е нужна на
стомаха. Различна е енергията, при която стомахът функционира, различна е енергията на белите дробове и тази
на мозъка. За да се образува формата на една благородна,
възвишена мисъл или идея в човешкия мозък, се изисква
специфична енергия, която обхваща само горната част на
мозъка. Тази идея може да се схване само от горната част
на челото. Долната част на челото може да схване друга
идея. Горната част на мозъка у много хора не е така развита,
следствие на което те не могат да възприемат тази енергия,
която е необходима за тяхното издигане.

ЗА ЖЕНИТБАТА
• Духът и душата от една страна, както умът и сърцето от
друга, представляват два полюса на човешкия живот –
мъжът и жената, т.е. мъжкият и женският принцип, които
трябва да се свържат в едно цяло. Това търсят съвременните хора в света, но като не знаят, как да го намерят, те
прибягват към женитба.
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• Христос обяснява на учениците си, какво означава женитбата. Според Него, женитбата е духовен процес, свързване
на духа с душата. В тази връзка е смисълът на живота. Който
е направил тази връзка, той по никой начин не трябва да я
разкъсва. Скъса ли я, той започва да се стреми към физическа женитба. Докато връзката на човека с Божественото
съзнание е силна, той може да изпълни обещанието, което
е дал на Първичната Причина – да служи. Отношенията на
човека към душата му, както и към душите на другите хора,
са отношения към Бога. Любовта на човека към хората е пък
любов към Бога. Следователно, когато човек изявява любовта си към хората, с това той поставя на изпит любовта си
към Бога. Когато другите хора го обичат, тогава се изпитва
тяхната любов към Бога. Ето защо, дали ти обичаш, или тебе
обичат, и в двата случая се изпитва любовта на човека към
Бога. Любовта на човека, изобщо, е мярка, с която се изпитва любовта му към Първата Причина. Затова, не говорете
за своята любов. Не казвайте на човека, че го обичате. Щом
кажете на някой човек, че го обичате, веднага ще ви поставят на изпит. Като се намерите пред изпитната комисия, ще
разберете, любов ли сте имали към даден човек, или някакво временно влечение. Каква любов е тази, която трае само
няколко месеци или години? Когато любовта на човека трае
най-много две години, това показва, че неговото съзнание е
било будно само на физическия свят. Когато любовта на човека издържа само до гроба, неговото съзнание е било будно и на физическия, и в духовния свят. Обаче, ако любовта
на човека издържа зад гроба и той я носи със себе си през
цялата вечност, това показва, че неговото съзнание е било
будно, освен в първите два свята, още и в Божествения свят.
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Човек трябва да се стреми към онази любов, която никога
не се прекъсва, нито изменя. Никакви условия не могат да
изменят тази любов. Любов, която се изменя от външните
условия, е човешка. Божията Любов издържа на всички изпитания, на всички условия.
• Често се говори за прости и сложни движения. Простите
движения наричаме още първични. Прости движения са
тези, които срещат малки съпротивления в пътя си, а сложни, които срещат големи съпротивления. Прости и сложни
движения съществуват и в съзнанието на човека. За да дойдете в Чамкория, какво движение е станало във вас? – Сложно. Простите, първичните движения са насочени към Бога.
Те са чисти, кристални, без никакво раздвояване. Сложните
движения предизвикват раздвояване в съзнанието. Когато
отива на курорт, човек се раздвоява; когато отива на планината, пак се раздвоява. Малко хора имат едно определено движение – към Бога. Където отиват, те се ръководят от
много подбудителни причини. Към кой род движения ще
отнесете женитбата: към простите, или към сложните? –
Към сложните. Момата и момъкът се женят, първо, от любов един към друг; после от желание да имат деца. И на трето място, от желание да се осигурят; момъкът, да има кой да
му готви, а момата – да има някой да я подържа, да осигури
прехраната. Затова, именно, женитбата е сложно движение.
Колкото по- сложно е дадено движение, толкова по-големи
препятствия среща то на пътя си. Ето защо, когато попаднете в теченията на сложните движения, ще знаете, че ще
срещнете големи препятствия или съпротивления. Като
ученици, вие трябва да различавате силите, които действуват във вас, за знаете към коя категория движения се отна142

сят – към първичните или простите, или към вторичните,
т.е. сложните. Като знаете това, лесно ще се ориентирате.
Сегашните хора изпадат в големи противоречия, защото
объркват простите и сложните движения и, вместо да получат желания резултат, те получават друг. Като не познават
силите, които действуват в движенията, те попадат в някое
сложно движение и като мислят, че движението е просто,
очакват резултати на простото движение; друг път попадат
в простото движение, а очакват резултати на сложното движение. В края на краищата, те се обезсърчават.

ЗА БРАКА
• Засега семейният живот представлява институт, основан
на ред закони и правила, които трябва да се изучават.
• Тези две сродни души са двата полюса, където се ражда
животът.
• Само, когато намериш душа, сродна на твоята, която да
съставлява противоположния полюс на твоя живот, само
тогава ще има растене и ще започне истинската еволюция.
• Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от
тях трябва да бъде учител, а другият – ученик. Но вие ще
започнете да се борите за първенство. Ако мъжът ви има
тези вибрации, които могат да повдигнат вашия ум, дайте
му място на учител. Жената ще каже в този случай: Аз не
обичам да се подчинявам. – Знаете ли какво значи думата
подчинение? – Да се подчиняваш, значи да възприемаш
енергията и да я обработваш. То е култура. Това значи да
изработваш известен предмет.
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• Всички души, които са излезли първоначално от небитието и са влезли в битието, са били все двойки. Две души
са били те и тези души сега се търсят. Всички стремежи на
хората, където се влюбват, където се женят, където деца
раждат, подразбира това, че всеки търси своята душа.
• Сегашната форма на женитбата на хората представлява
човешко учреждение, а не Божествено. Любовта между
хората е Божествена проява, а женитбата е човешкият порядък на нещата.
• Бракът, който свързва хората на Земята, не съществува на
оня свят. Иначе страшно ще бъде положението на хората.
• В духовно отношение бракът подразбира връзка между
две души.
• Женитбите, които стават в този свят, имат кармични
причини.
• Кой трябва да се жени? – Само онзи, който е умен, добър
и здрав. Той ще създаде здраво и добро поколение.
• „Учителю, намерих една сестра, истинска последователка
на Христа. Искам да се оженя за нея. Какъв съвет ще ми
дадеш?“ – Ще те посъветвам да не бързаш, докато не се
опознаете. Тя е добра християнка, с Христа може да живее добре, защото Христос знае да се обхожда с нея, а ти
не знаеш. За Христа, тя е добра, но не и за тебе.
• Бог е предвидил отначало съдбата на човека. За всяка душа
Той е определил другар или другарка да живеят в радост и
веселие. Чакай времето да срещнеш своята другарка. Кога
ще дойде тази душа? – Може да дойде днес, може да дойде
и утре. Чакай тази душа и с нищо друго не се лъжи. Ако се
ожениш за друга жена, ще нарушиш Божия план. Не бързай за разрешението на този въпрос. Като срещнеш опре144
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делената за тебе душа, пред тебе ще се открие нов свят.
Когато иска някой да знае да се жени или не, нека отиде
при някой астролог, да му плати и той ще му каже кога
да се жени, кой месец, за коя жена или изобщо дали да
се жени и т.н. Практически този въпрос е решен, само че
трябва да намериш човек, който да ти каже.
Еднобрачие се изисква днес. Една жена или мъж, трябва
да имаш, да можеш да се справяш с положението, в което
се намираш.
Да бягаш от живота, да бягаш от жените, това е калугерство. Ако бягаш от жените, какво търсиш при майка си?
Какво търсиш при сестра си? Няма защо да бягаш от жената. Ще я приемеш такава, каквато е.
Някои мислят, че предназначението на момата и момъка
е да се женят, да раждат деца, да ги отглеждат и т.н. Истинското предназначение на момата и на момъка, е да познаят Бога.
Ще кажете: Може ли човек да живее сам, неженен? – Едно
трябва да знаете: и като женен, и като неженен, човек всякога е сам. Чрез женитбата човек губи онази малка свобода, с която по-рано е разполагал. Ние не сме против
женитбата, но имаме предвид истинската женитба, която
подразбира разумно съчетаване на души, а не сливане на
полюси. Двата пола, мъжки и женски, представят два полюса, между които животът се проявява. Полюсите на живота не трябва да се сливат, нито да се сближават, но да стоят на разстояние, за да могат силите на живота правилно
да се проявяват. Благодарение на сближаване на полюсите,
се явяват неестествени, болезнени състояния и страдания между хората. Понеже мъжкият полюс е активен, той
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е внесъл в живота много енергия, много капитал, който
няма условия да се използва. Мекият елемент, т.е. женският принцип, отсъствува днес в света, вследствие на което
се проявяват повече грубите сили или енергии. Ако хората
продължават да живеят по стария начин, те ще се раждат и
умират, без да внасят в света голямо подобрение. Нов живот трябва да се внесе между хората.
• Светът ще се оправи, когато мъжът и жената бъдат брат и
сестра, когато станат истински приятели.
• В бъдеще, когато Шестата раса дойде на земята, кандидатите за женене ще се подготвят специално. Те ще отидат
на Небето, в специална школа за обучение на кандидатите за женитба. Те ще прекарат в това училище десет години. Като свършат този курс, ще ги изпратят на земята,
дето могат да встъпят в брак. Който няма диплом от този
университет, няма право да се жени.

ЗА СЕМЕЙСТВОТО
• Много начини има, чрез които бездетната жена може да
ражда, но Природата мълчи по този въпрос. Това е свещена наука, която не може да се даде в ръцете на сегашните
хора. Не е позволено още да се говори за свещените неща.
При това, един от свещените въпроси на живота е, през
кое време на деня се зачеват и раждат момчета и кога – момичета. Точно определено е, дали сутрин, на обяд или вечер се зачеват момчета или момичета. Точно определени са
часът и минутата, когато се зачеват момчета или момичета.
При това, забелязано е, че момчета се раждат през положи146

телните моменти на деня, а момичета – през отрицателните моменти. Има моменти през деня, когато не се раждат,
нито зачеват деца. Те са тъй наречени „мъртви точки“.
• Помнете: както съществуват физически или материални
методи за постигане на нещо, така също са известни и духовни или психически методи. И едните, и другите са прилагани още от най-древни времена. Например, в Библията
е писано, как бездетни жени са зачевали и раждали. Бездетната жена се обръщала към Бога с искрена, топла молитва,
с някакво обещание в душата си и молитвата ѝ се приемала. Видният учен препоръчва за случая някаква сол, а благочестивата жена се моли на Бога. Искрената молитва към
Бога е солта, която ученият препоръчва. Молитвата представлява духовен метод за постигане на човешките желания. Този учен намерил солта, с която безплодната крава
ражда мъжки теленца, а безплодната жена – момчета. В
бъдеще той трябва да открие онази сол, при употребата на
която ще се раждат момичета. Явява се въпросът: на какво
се дължи безплодието в човешкия живот? То се дължи на
известно отклоняване от великия Божествен закон. Под
„безплодие“ в широк смисъл на думата се разбира липса на
добродетелите в човека: любов, мъдрост, истина, знание,
светлина, свобода и т.н. За това безплодие говорим ние,
а не за физическото. Под „раждане“ разбираме всемирен
процес, чрез който душата трябва само да работи, да твори
и създава. И наистина, ако умът не води към знание, ако
душата не ражда доброто, и ако духът не ражда свободата, какъв е смисълът на живота? Какво трябва да влезе в
човешкия ум, в човешкото сърце, в човешката душа и в човешкия дух, за да бъде човек производителен и да ражда?
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Из Беседите и лекциите
на Петър Дънов
ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА МИСИЯТА
НА ЖЕНАТА-МАЙКА

Откъс от „НОВАТА ЕВА“20
Майката е гувернантка на Господа – отглежда Неговите
деца.
Когато се отглеждат и възпитават деца, между майката
и децата трябва да съществува хармония. Ако в семейството съществува хармония, майката ще влиза във връзка с разумни същества от висока йерархия, които ще ѝ помагат при
възпитанието на децата. Няма ли хармония, майката ще е във
връзка със същества от ниска йерархия, които ще я спъват.
Има два пътя, по които туй учение може да се реализира. Единият начин е чрез възпитанието в училище, а
другият път е чрез майките. Те трябва да знаят Новите условия, както градинарите, земеделците изучават условията,
при които ще сеят. Всички отрицателни качества на майката стават отрицателни качества и на детето. И ние със статистика можем да докажем, че положителните качества на
Мислите за жената-майка са взети от Беседи и лекции на Учителя,
държани в периода 1914 – 1944 година. Това съставителство относно
жената-майка е издавано през 1994 година от издателство „Бяло братство“.
20
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майката стават положителни качества и на детето. И положителните качества на бащата се предават като положителни качества на детето. Затова ние трябва да живеем положително. Майката трябва да бъде религиозно настроена, за
да изисква това и от детето. Как разбирате това „религиозно настроение“? Религиозно настроение разбирам, когато
в душата на майката блика такава любов, че тя е готова да
обгърне с тази любов не само своето дете, но и целия свят
и да се жертвува за другите. Туй е религиозно настроение:
да блика любов от теб. Не само да спасиш себе си, но да се
жертваш за другите.
Най-възвишената, най-силната дума в света е „майка“.
Бог, ангелите, светиите имат голяма вяра в жените. И аз
имам голяма вяра в тях. Следователно светът ще се оправи,
когато мъжете станат любещи синове и братя на жените.
Как ще се внесе мир в света? Кой може да внесе мир.
Днес никакъв закон не е в състояние да унищожи войната и
да внесе мир. Ако всички учени хора се обединят и заработят
с науката за унищожение на войната и за внасяне на мира, и
те няма да успеят.
Казвам: има една единствена сила в света, която може
да унищожи войната и да внесе мира. Коя е тази сила? –
Жената! Ако всички жени се сплотят и кажат: От днес, вече
не искаме да раждаме престъпници! – те ще сложат точка
на войната. И ако всяка майка каже на сина си: Убиваш ли
брат си, аз се отказвам от теб, ти не си мой син! – войната
ще дойде до своя край.
За да се постигне това, не само две-три жени трябва да
съзнаят своята задача, но всички жени целокупно трябва да
се повдигнат, да заработят за спасението на света. Отсега на149

татък жените ще се държат отговорни за неизпълнението на
своята задача.
Затова именно от хиляди години насам жените са бити
на общо основание и са дошли до положението на робини.
Те имат непоносими страдания. Законът, който се прилага
към тях е неумолим. Защо? – Защото те имат сила да разрешат въпроса за спасението на човечеството, но не искат да
употребят своята сила. Жените трябва да насочат силите
си към целия свят и да кажат: Долу войните! Долу всички
заблуждения! Долу всички езически учения!
Ако искате да подобрите положението на обществото,
първо трябва да се заемат майките и бащите, после свещениците и учителите, а най-после съдиите. Започнат ли първо
свещениците и учителите, нищо няма да излезе. Майките и
бащите трябва да дадат основния тон на живота. Казват,
че църквата ще спаси хората. Казвам: Спасението иде от
майките и бащите.
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Новото отношение изразено
от Виссарион
ИЗ „НАПЪТСТВИЯ“ ОТ ВИССАРИОН
Не прелюбодействувай.
Това развива способността да отдаваш предпочитание на
плътските наслади и да пребиваваш в слепота поради това, че
вредиш на душата на ближния.
Да нанасяш вреда на душата на ближния е най-тежкия
грях.
Той те превръща в непотребно същество.
Въжделението, което усеща мъжът, когато съзерцава жената, не е подвластно на разума му.
Появата на въжделение не е прегрешение.
Но ако мъжът го прояви с думи или на дело, той извършва грях.
Защото той създава съблазън за навреждане на душата.
Помни!
Любуването на красотата без завист и стремежът да се
овладееш, е мерило за чистота.
Законът за прелюбодеянието касае само тези, които са
обвързани в брачен съюз.
Той не се касае за разведените.
Човек в своя съпружески живот трябва да има само един
избранник.
Понеже Природната Любов възниква между двама, кои151

то се съединяват.
Природната Любов е една от трите сестри на Майката на
Съвършенството и възниква между мъжа и жената.
Онзи, който бяга от нея, затваря пред себе си Вратата
към Съвършенството.
Ако мъжът се стреми да има няколко жени, това е само
проява на слабост пред плътските потребности и невъзможност да постигне хармония на Природната Любов.

Откъс от проповед на Виссарион
в гр. Воронеж, 1994 г.
Истинският живот на човека и неговият разцвет се заключават във формулата, че трябва да се съчетаят мъжкото и
женското начало. За да има хармония, непременно трябва да
съществува мъжко и женско начало. И само тогава е възможен по-пълен разцвет. И така, разликата е в това, че в жената
има природно начало, което е даващото начало. Тя е даваща.
Тя дава земята, тя дава Природата, тя дава красотата, тя дава
храната, тя дава семейството, т.е. всичко онова, което го има
в Природата. Това е красотата, на която трябва да се наслаждаваме и вие виждате, че точно мъжът е призван да възпява красотата. В мъжът също е затворено тайнство, но с друга сила. В него отдаващо се явява духовното, а природното
начало е вземащо. В жената, духовното е вземащо, тя жадува
за духовно допълване. Тя винаги се приближава към мъжът,
който макар и малко, е духовно развит. И вие не случайно
можете да чуете такива думи, на които може да се усмихнете.
И това са думи, когато жената може да каже, че не е важно как
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изглежда мъжът, може и на маймуна да прилича, но важното
е той да носи в себе си голямо сърце. Нея това повече я вълнува. Мъжът обратно, той повече гледа външната страна на
жената, него го привлича физическата красота, която той жадува да възпее и притежава. Това тайнство е естествено. Тъй
че, ако в света няма духовно развитие, то е защото, мъжът е
онзи, който тича да удовлетвори плътта си. И като такъв, той
може да се превърне в много диво, нещастно същество, което
да нанася огромни страдания на околните. И ако духовно не
се развива, той става роб на плътта си. И тогава ползвайки се
от физическата си сила и по-големите творчески способности, които притежава, той може да сътвори много недостойни неща. Затова сега проумявайте Закона: Истина ви казвам:
С този Закон от древността, всяко едно падение на жената,
именно по отношение на Природата, води до това, че грехът
се изписва само върху мъжа. Нека този закон лежи върху вашите плещи. Мъжът още повече е длъжен да осъзнае своята
отговорност, която му се възлага в духовния свят на неговия
живот. От него твърде много ще зависи. Той трябва да чувствува на кого може да причини болка, на кого да донесе разрушение, на кого – радост и щастие. В този случай, цялата
вина изцяло пада върху него.
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С оглед на това, че настоящият момент изисква особено внимание
върху чистенето и пречистването, би трябвало настоящата глава да заеме първо място в това съставителство, преди хранене, дишане и енергийна култура. Защото ако сегашното човечество, респ. сегашният човек
не коригира своята очистителна и пречиствателна система, той просто
няма да оцелее, а оттам и няма да може да се храни, диша и т.н. (Бел. от
съставителя)
21
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Из Беседите и напътствията
на Петър Дънов
•

•

•
•

•
•

Често хората изпитват големи вътрешни мъчнотии, които се дължат на подпушвания на порите в организма.
Трябва да дойде някакво голямо страдание, за да предизвика отпушване на тия пори. При миенето с вода и сапун,
порите само отвън се измиват, а дупчиците им отвътре
пак остават запушени. В тялото на човека има около седем милиона пори, главни отдушници на човешкия организъм. Когато всички пори са отворени, човек е напълно
здрав, а това отпушване става чрез вътрешно миене, което наричаме изпотяване.
За да бъде здрав, човек трябва да употребява определено
количество вода, която от една страна е нужна за смекчаване на храната, а от друга – за промиване на вътрешните
органи.
Ако знаете да пиете горещата вода, тя ще внесе у вас такива елементи, че 90 процента от съвременните кризи,
които разяждат обществото, ще изчезнат.
Пиенето и миенето с вода за вас трябва да бъдат свещен
акт. Ще се миете бавно, съсредоточено, с мисъл и изговаряне на формули, че приемате водата. Изучавайте къде
има най-хубава вода, от най-чистите извори ще си носите
водата.
Ще пиете вода, и то на гладно сърце, от 100 до 150 гр. на
глътки. На ден ще изпивате по половин-един литър, от
която ще може да извадите храна за вашите артерии.
Да се къпе човек не е удоволствие, а необходимост нало155
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жена от нуждите на организма да отвори порите на кожата си, чрез които дишането и храненето стават правилно.
При това във водата трябва да се седи от 5 до 15 минути,
не повече.
Вода, която съдържа органически примеси, се отразява вредно на организма. Дестилираната вода подобрява
здравословното състояние. На ден човек трябва да пие22
най-малко литър и половина вода.
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.
Съвременните хора задоволяват глада си чрез физическата храна. Те могат да се хранят и с въздух, но по особен начин. Как ще приемат въздуха? Чрез порите. Обаче
порите на съвременните хора са запушени, вследствие
на което те не могат да използват въздуха като храна.
Когато порите им са отворени, въздухът влиза през тях
и храни тялото. Тогава с малко храна, те добиват голяма
сила. При главоболие, първо сложете краката си в гореща вода, после изчистете червата си.
Ако сте се простудили, изкачете се на някой връх, да се
изпотите добре, ще изпиете две-три чаши гореща вода и
ще се преоблечете. Качвайте се по върховете за да предизвикате дълбоко дишане.
Човек трябва поне два пъти през седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода. Ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска

Бел. от съст: Относно пиенето на вода, виж Новото в Напътствията,
които дава понастоящем в Сибир, Виссарион.
22
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няколко капки лимонов сок. Като се изпоти добре, ще
изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След
това нека изпие още половин или една чаша гореща вода.
Чистата гореща вода помага за освобождаването на кръвта от натрупаните в нея млечна и пикочна киселина. За да
бъде здрав, човек трябва да има абсолютно чиста кръв.
Щом човек подобри кръвообращението си, и праната
(енергията) се възприема правилно от организма.
За да бъде дишането ви пълно, вие трябва да отворите
порите на тялото си. Това се постига чрез употребата на
вода. Пълното дишане подразбира да диша човек не само
с дробовете си, но и с кожата на тялото си. Всяка клетка в
човека трябва да диша. Който диша по този начин, може
да се нарече здрав човек.
Ръцете най-малко по три пъти на ден да ги измивате.
Краката, лицето, подмишниците ще измивате по няколко пъти на ден, като оставяте кожата малко влажна, за да
може тази влага да се всмукне от организма и да ви даде
бодрост и свежест. Леко, с мека кърпа се избършете, ще
се преоблечете, ще благодарите на Бога и чак тогава ще
ядете или ще отидете на работа.
Лятно време топлете вода на слънце и се измивайте със
слънчева вода. Ще правите най-много по две-три бани
в седмицата. Частично можете да се миете всеки ден, а
именно лицето, врата, ръцете, краката. Като се изпотявате, веднага ще се преобличате.
Студените компреси и душове са за силни хора, на които
кръвообращението е правилно. Някой отива на гореща
баня, окъпе се, след това влиза в студен басейн. После се
чуди защо състоянието му се влошило. Резките промени
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на температурата не се отразяват добре върху човешкия
организъм.
Някой казва: аз правя студени бани, за да се каля. Докато
човек се кали, тези резки промени ще предизвикат найразлични реакции на втвърдяване в тялото, вследствие
на което, в организма ще се натрупа повече електричество, с което той трудно ще се справи.
Ако е въпрос за студени бани, аз бих препоръчал на всички хора дъждовните бани, главно през месеците май, юни,
юли и най-много до половината на август. Дъждовните
капки през месеца са топли и пълни с електричество и
магнетизъм. Дъждовни бани през останалите месеци не
препоръчвам.
Когато не можете да правите дъждовни бани, добре е да
правите бани с вода, която е нагрята най-много до 35–
40°С, близо до естествената топлина на тялото. Такива са
и много от естествените извори. Над тази температура,
водата има вече разтегателна сила, която не е приятна за
тялото.
Добре е дъждовните бани да не се правят направо на тялото, но през някаква тънка дреха. Така правени, баните,
дъждовните капки развиват особена енергия, която се отразява върху организма благоприятно.
Част от водата се възприема от кожата чрез порите. Затова човек трябва да си мие лицето често и тогава водата
прониква в порите и част от магнетизма на водата прониква с нея в кожата. Водата трябва да бъде топла, за да
стане това. Има връзка между физическата и духовната
чистота.
От май до половината на юли, всеки ден, когато вали
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дъжд, ще се излагате на дъжда, докато добре ви намокри.
Чиновниците ще използват онези часове, когато не са на
работа. Тези дъждовни бани струват повече от всякакви
минерални; те се отразяват благотворно върху нервната
система и върху много хронически болести. Аз наричам
дъждовните бани „бани на ангелите“. Като правите баните си, ще се молите на Бога да ви очисти чрез тях и ще
благодарите за благословението, което Той ви праща от
Небето. Който умее правилно да възприема енергиите на
дъждовните капки, той се е домогнал до онази първична материя, която алхимиците са търсили. Като правите
тези бани, ще видите какъв здрав сън ще имате. След банята ще изтриете тялото си с чиста, суха кърпа, ще се преоблечете, ще изпиете една-две чаши гореща вода. Що се
отнася до простуда, да нямате никакъв страх; май, юни,
юли са пълни с живот.
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Из Беседите на Петър Дънов
по теми23
23

ВЪНШНА ЧИСТОТА!24
Външната чистота е символ на вътрешната – на чистотата
на мислите и чувствата.
Човек трябва да поддържа чистотата на тялото си с често
миене, изпотяване, преобличане, ресане на косата и т.н.
Защо се къпе и мие човек? – За да бъде чист, да отвори
порите на своето тяло.
ВЪТРЕШНА ЧИСТОТА!
Вътрешната чистота прави човек привлекателен. Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората. Благоприятната атмосфера се
дължи понякога на чистотата на мислите, понякога на чистотата на чувствата. За това, ако погледнете човека с окото на
ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние
или ще усетите приятна топлина около него.
Чистотата за която ви говоря, тя е необикновена чистота,
Съставителят препоръчва да се изследва Словото, както по теми, така
и по ключови думи. В тоя смисъл съставителите на библиотека „Светлина в Пътя“, Т. Балдевска и А. Кермедчиев, са извършили отлична работа.
24
В случая е използвано вече направеното съставителство в книгата
„Основи на здравето“.
23
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необикновена чистота на сърцето. Когато тази чистота влезе
вътре в сърцето, лицето ви добива друг оттенък, други черти,
които украсяват човешкото лице.
Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти,
той не се страхува, не се тревожи и безпокои. Каквито и болести
да дойдат, той остава неуязвим. Това е вътрешната чистота. Който има тази чистота в себе си, кръвта му е чиста. Здравето, силата
и разположението на човека се дължат на чистата кръв.
Човешкият ум представлява една тръба на Божествената
канализация, вследствие на което, той трябва да бъде абсолютно чист, без никакви подпушвания, без никаква кал, без
никакви заблуждения. Всяко странично желание, всяка нечиста мисъл, всяка крива постъпка са кал, която запушва ума
и сърцето на човека. Те са кал, която същевременно ограничава всички благородни прояви на човешката воля.
Дръж ума си, сърцето си чисти!
Когато в ума на човека се натрупат много излишни, непотребни мисли, те създават известно подпушване и мисълта
не може правилно да се проявява. Тогава човек не може да
прави правилни заключения за причините и последствията
на нещата.
Докато човек се смущава, той има в сърцето си чужди вещества. Докато днес мисли едно, утре друго, той има чужди
влияния. Не е важно кой е внесъл тези чужди вещества в неговия организъм, важно е той да се изчисти от тях.
Смущенията внасят особен род киселини в човешкия организъм, които го разрушават.
На повърхността на вашето съзнание може да дойдат
най-отвратителни мисли, но аз не говоря за тях, но в дълбочината на вашата душа, вие трябва да бъдете чисти.
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Страшен е вътрешният разврат, вътрешната нечистота в
човека.
Не нарушавайте чистотата, която Бог е вложил във вашата душа. Пазете Божествената чистота, вложена в душата ви.
Докато пазиш свещена чистотата на душата си, ти си човек.
Всяка нечиста мисъл, всяко нечисто чувство и всяка нечиста
постъпка понижава човека.
В Господа не може да се задържи нищо нечисто. Отправиш ли една нечиста крива мисъл към Него, тя веднага се
връща към тебе.
Ако окаляш новата си дреха, не съжалявай, опери я и
радвай се, че си научил какво нещо е чистотата. Че си окалял
дрехата си съжаляваш, че си окалял душата си, не съжаляваш.
Бъди внимателен към душата си, както си внимателен към
дрехата си. Ако съвременните християнски народи имаха такъв морал, работите щяха да вървят другояче.
Работете върху себе си, да станете вътрешно чист по ум,
по сърце и по дела.
Чист трябва да бъде човек във всяко отношение!
Питам: Чиста ли е кръвта ти? – „Не е чиста, но това няма
нищо общо с чистия живот.“ Не, чистият живот подразбира
чиста кръв. Чистата кръв не позволява да се развиват в нея
никакви бацили.
Организмът на съвременните хора е заразен от месо, от
вино и от ред още храни. Духовното им тяло пък е заразено
от алчност, злоба, омраза и т.н.
Главоболието, коремоболието се дължат на микроби,
които рушат човешкия организъм. Що е ревматизъм? – Микроби, които изяждат мускулите. Що е охтика? – Микроби,
които изяждат дробовете. Що е неврастения? – Микроби,
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които изяждат нервната система. Човек умира от нечистотиите на микробите. Микробите на безлюбието умъртвяват човек. Защо го разрушават? Защото мислите, чувствата
и постъпките на човека не са чисти. Тази нечистота прави и
кръвта нечиста.
Ако искаш да бъдеш здрав, тялото ти трябва да бъде чисто, ако искаш да бъдеш щастлив, сърцето ти трябва да бъде
чисто, ако искаш да бъдеш поет, да имаш светли идеи, умът
ти трябва да бъде чист.
Съществуват три чисти неща: Божествената мисъл, Божествената любов и Божествената истина. Без Божията
любов, без Божията мъдрост и без Божията истина не съществува чистота.
ЧИСТЕНЕ
Човешкият свят е нечист и трябва да се пречисти.
Ние сме пратени на земята да пречистим материята, да
я организираме и приготвим като материя за духовния свят.
Неорганизираната материя е неустановена и гниеща. Организираната материя е установена и чиста.
Съвременните хора се нуждаят от чистене.
Невъзможно е човек външно да не се окаля. Докато се
движи между хората и им помага, невъзможно е да остане
чист. Това е външната страна на живота. Тя не трябва да ви
смущава. Щом се окаляте, ще отидете при най-чистия извор на живота да изперете дрехата си, да се измиете, преди
слънцето да е залязло.
Лесно е да изцапаш нещо, но мъчно се чисти изцапаното,
да го облагородиш и туриш на работа.
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Да се чистим, това е задачата на всички хора.
Бог поглежда към тях, не ги съди, но тихо им нашепва:
„Очистете света, в който живеете.“
Нечистотата не е качество на душата, следователно лесно
може да се премахне.
КАК ДА СЕ ЧИСТИМ?
Не е достатъчно само да пожелаете да се изчистите, но
трябва да знаете как да направите това.
За да се освободи от нечистотиите на физическото, на
духовното си тяло, както и от нечистотиите на съзнанието
си, човек трябва постоянно да се мие. За тази цел той ще
си послужи с видимата и невидимата вода. Кажете ли, че сте
грешни, лоши, несправедливи хора, това показва, че сте се
оцапали. Вземете чиста вода и се измийте.
Когато се натъкнете на отрицателни мисли или преживявате отрицателни състояния, бъдете внимателни да не ги задържате дълго време в организма си, защото те внасят отрови в кръвта,
от които трябва да се освобождавате. Тези отрови са подобни на
отровите, които бацилите образуват при размножаването си. В
такъв случай ние препоръчваме пиене на гореща вода.
С МОЛИТВА
Докато не се молите, вие никога няма да се освободите.
Молитвата не е нищо друго, освен апел на човешката
душа към разумния свят, да изпрати оттам майстори инженери, да поправят инсталацията му.
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С РАЗКАЯНИЕ И ИЗПОВЕД
Както стомашната и отделителната система отделят чистото от нечистото, непотребното, така и чрез разкаянието
си, човек се чисти – отделя чистото от нечистото, положителното от отрицателното. Всички религии препоръчват разкаянието като процес на чистене.
Изповядването е чистене. Да се изповяда човек, това
значи да отвори душата си пред Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който
го тормози. Да се изповядаш, значи да изчистиш къщата си,
както правят хората за Великден. Изповядаш ли се, остави в
душата си само същественото.
Човек трябва да бъде чистосърдечен. Направи ли той
една погрешка, да не чака тя да остави петно на душата му, но
веднага да се изповяда.
С ДИШАНЕ
През носа непрекъснато влиза и излиза въздух. Той е
един от неуморните работници чистачи.
Бавно и дълбоко ще дишате, за да изхвърлите нечистотиите и утайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести.
Когато въздухът влезе в белия дроб, всяка от тия клетки,
за кратък момент – пречиства кръвта.
Крайната цел на дишането е пречистване на мисълта.
Всяко дишане има предвид урегулиране и пречистване
на желанията, а всяко издишване е свързано с пречистване на
човешките мисли. Като знаете това, отнасяйте се съзнателно
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към вдишването и издишването. Само по този начин можете
да пречистите мислите и желанията си. Дробовете представляват сито, чрез което се пречистват умствения и сърдечния
живот на човека. През това сито минават само ония мисли
и желания, които не са минали през ситото на друг човек.
Човек трябва всеки момент да приема нови мисли и чувства,
нови желания, да продължи дейността на ситото. Опасно е,
ако ситото престане да се върти, защото в него ще се натрупа
много кал, която пречи на правилното кръвообръщение.
Крайната цел на дишането е пречистване на мислите.
С ВОДА
Без вътрешна влага и външна вода човек не може да пречисти организма си от външни и вътрешни наслоявания.
Водата чисти организма и разтваря утайките, които са
наслоени в него.
Ще свариш вода и ще сипеш в една чаша, ще пиеш водата
лъжичка по лъжичка.
В продължение на една седмица да миете очите си с топла
вода по десет пъти на ден. След това ще се сресвате. Значи, в
седем дни ще измиете лицето си седемдесет пъти.
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С МИЕНЕ
Не може да бъде здрав човек този, който никога не се
мие, не се чисти.
Човек трябва да държи тялото си в голяма чистота. Той
трябва да прави ред опити, докато намери правилен и положителен начин за миене на ръцете, на лицето, на краката и
на останалите части от тялото. Има много начини за правилно миене, но всеки сам трябва да намери подходящ
за себе си.
Миенето е достояние само на човека. Ако знаеш как да се
миеш, ти си здрав. При миенето не допускай никаква странична мисъл. Мисли само за миенето за да имаш резултат.
Когато се миеш, бъди тих и спокоен.
Водата за миене не трябва да бъде студена. Водата е стимул на живота. В нея се крие енергия, която трябва да се използва. Ако не можете да си служите правилно с водата, вие
само си причинявате пакости. Можете да се миете и с много
вода, но ако не знаете как да я употребявате, тя ще ви причини големи пакости.
Колкото се може по-често ще си миете ръцете: и по 20 и
по 30 пъти на ден, ако имате възможност.
Който знае, как да мие ръцете си, тяхното измиване ще
се отрази добре върху краката. И обратно: краката измити
правилно, това се отразява и върху ръцете. При това, като
миете краката си, не бързайте изведнъж да ги измиете. Потопете краката си във водата и поседете в това положение малко време. Мислено измивайте краката си, докато усетите някаква приятност, някаква реакция в ръцете. След това бавно
измивайте краката си. Като се миете по този начин, силите в
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организма се разпределят правилно. Щом започне реакция в
организма, човек може постепенно да измие всички части на
тялото си. Само по този начин може да се предизвика уравновесяване на енергиите в организма на човека.
Никога не изливайте водата от лицето си на нечисти места. „Къде да хвърляме тази вода?“ – На цветята, на дърветата,
но в никакъв случай където минават хора или на нечисти места. За нечистите места е добре, но за вас не е добре.
С ПОТЕНЕ25
Забелязано е, че всяко неразположение на човек се дължи на запушване на порите на неговото физическо, сърдечно
или астрално и умствено тяло.
Ако не искаш да се потиш, болен ще бъдеш. Ако искаш да
бъдеш здрав, ще се потиш.
Причината на болестите се крие в запушените пори. В
която област на организма става подпушване, там се явява
болестта. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива
нечистотии, организмът заболява. Всяко заболяване има
предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някои от каналчетата на
гръбначния мозък, човек губи своята жизненост. Гръбначният мозък има свойството да поглъща праната или жизнената
енергия от въздуха и да я предава на целия организъм.
Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообПотенето като метод не означава знак на равенство със статичната
„сауна“, а преди всичко се препоръчват динамични упражнения – движение с дишане.
25
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ръщението. Щом кръвообръщението не е правилно, организмът се излага на различни заболявания.
Всички пори на тялото трябва да бъдат отворени. Човек
има седем милиона пори в своето тяло, т.е. седем милиона
прозорци, които трябва да бъдат отворени. Следователно,
първото лекуване, при каквато и да е болест, се свежда до отпушване на порите, за което е нужно изпотяване на тялото.
Водата чисти тялото ви, отваря всички седем милиона
пори, през които дишате.
Като се пие гореща вода, тя излиза през порите навън
отваря ги и с това възстановява здравословното състояние на организма.
Астралното и умственото тяло също имат много пори,
които трябва да бъдат отворени.
Недоволството е духовна нечистота, която запушва порите на човешкото тяло. Очистете се от духовната кал, за да
можете свободно да дишате чрез сърцето, ума и чрез душата
си. Започне ли човек да диша така, недоволството му се превръща в доволство.
От 25 април до 4 юли ви давам следната задача за десет
седмици. По два пъти на седмица да предизвиквате изпотяване с гореща вода. Добре е да направите изпотяване сутрин
или вечер, преди залез слънце или преди лягане, към 10 часа.
Човек ще предизвика изпотяване, чрез пиене на гореща
вода, в която може да изстиска няколко капки лимон.
Ще изпивате по 4-5 чаши гореща вода.
Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или
една чаша гореща вода.
Ако сте изтънели, трябва да се радвате, че имате резултат.
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ЧРЕЗ МИСЪЛТА
Болният орган може да се обнови не само с ръката, но и
чрез мисълта, чрез енергиите, които минават през нервите на
този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него.
ПСИХИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ
Човек трябва да се чисти и от малките и големите престъпления, които минават през ума, сърцето и волята му.
Който иска да се пречисти психически, трябва да мине
през огън или да се изложи на слънчевите лъчи. Страданията,
нещастията представляват огънят през който човек минава.
Пречистването на човека е свързано с процесите утаяване,
прецеждане и дестилиране.
Някога човек трябва да се стопи, за да се пречисти. Ако
има чуждо вещество в тебе, ти трябва да се стопиш. Само
така ще се освободиш от него.
Да се чисти човек, това значи да придобива онова здравословно състояние на организма си, при което всички мрачни
мисли, отрицателни чувства се утаяват на дъното и се изхвърлят навън. Само при това състояние човек може да работи
добре и плодотворно.
Не задържайте в себе си нито една ваша погрешка, изчистете я навън. Чистете се.
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Причината за болестите се крие в запушените пори.
В която област на организма става подпушването, там
се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си. Съберат
ли се някъде такива нечистотии, организмът заболява.
Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на
някои от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи
своята жизненост. Гръбначният стълб има свойство да
поглъща праната (или жизнената енергия) от въздуха и
да я предава на целия организъм.
Когато кръвообръщението на човека не става правилно, въглеродът се натрупва в кръвта във вид на въглероден двуокис и я прави нечиста. Когато електрическата и магнетичната енергия не текат правилно в
човешкия организъм, тогава в нервната система се натрупва излишък от азот, вследствие на което става подпушване в организма, което пък затруднява функциите
на дихателната система.

171

Из „Цялостна система за самолечение“
от Стивън Чанг

ХАРМОНИЗИРАНЕ НА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЧРЕЗ ВЪТРЕШНИ ДАОСКИ
УПРАЖНЕНИЯ
Освен загубата на енергия, съществува и проблемът за
енергетичните неравновесия, последиците от които са
почти същите. Едно енергетично неравновесие на органите
(които функционално са зависими един от друг) често предизвиква развитието на някакво заболяване. Равнището на
енергия за всеки орган е определено от силата и точността
на неговите пулсации. Нормалният сърдечен ритъм се движи между 72 и 78 удара в минута. В случай на треска или
повишаване на енергията, той може да достигне и надмине
80 удара в минута. Нормалният ритъм на един бъбрек е 36
пулсации в минута, тъй като имаме два бъбрека, това означава 72 пулсации в минута. Следователно сърцето и бъбреците са равновесни органи един спрямо друг и когато човек
взема диуретични хапчета, предизвикващи засилване на пулсациите на бъбреците му, той създава неравновесие между
бъбреците и сърцето си. Какво става тогава със сърцето? За
да си възвърне равновесието, то започва да помпа по-бързо,
което води до повишаване на кръвното налягане и до по-голям приток на кръв в бъбреците. Тъй като бъбреците фил172

трират урината в кръвта, по-голямо количество кръв ще ги
принуди да работят по-усилено. Така, вземайки диуретични
хапчета, човек, чийто органи са в равновесие, създава своеобразен омагьосан кръг около сърцето и бъбреците си. А какъв
е ефектът от всичко това върху останалия организъм? Организмът работи приблизително като часовников механизъм: ако едно от колелцата се завърти по-бързо, всички останали също започват да се въртят по-бързо, за да попречат на
пружините и останалите колела да блокират и да спрат всяко
движение. Очевидно нарушавайки равновесието на нашите
органи, ние се излагаме на сериозни опасности.
Кръвоносната система на човешкото тяло в много отношения прилича на една ефикасна транспортна система. Кислородът, който се съсредоточава в червените кръвни телца на
белите дробове, се отправя чрез кръвния поток към всички
клетки на организма. От друга страна, отделените от клетките отпадъци се пренасят чрез кръвния поток до отделителната система, която ги изхвърля, запазвайки кръвните клетки,
за да ги използва по-късно отново. Кръвният поток служи
също за пренасяне на хранителните вещества от червата до
клетките. Когато движението на кръвта е затруднено, организмът бива сполетян от всякакви проблеми. Например,
когато кислородът и хранителните вещества не достигат навреме до клетките, последните умират поради незахранване.
Когато движението на кръвта е затруднено, клетъчните отпадъци се изхвърлят много по-неефикасно. А когато отпадъците се натрупват поради лошо функциониране на клетките,
неизбежно се развиват болести. Това може да накара някои
да мислят, че засилване на кръвообращението, ще намали
рисковете от проблеми застрашаващи организма. А средство173

то, което им се вижда най-подходящо за това, без съмнение е
упражнението, т.е. обикновените физически упражнения,
които ние всички познаваме. Всъщност, изглежда съвсем логично, да мислим за ускоряване на кръвообращението чрез
ускоряване на сърдечния ритъм. Всеки човек може лесно да
определи какъв е идеалният му сърдечен ритъм посредством
следното упражнение:
220 удара в минута – възраст в години = максимален сърдечен ритъм
Максималният сърдечен ритъм на един четиридесет годишен човек е равен на 180 удара в минута.
Но какви са резултатите от насилването на сърцето с цел
ускоряване на ритъма? Дали това реално подобрява кръвообращението и е от полза за сърцето?
Често в болниците се срещат пациенти, страдащи от
лошо кръвообръщение, въпреки че имат висок сърдечен ритъм. Дори ако крайниците на тези хора са студени, ударите
на сърцето им достигат 160 в минута. Това противоречие се
обяснява с факта, че кръвообращението зависи не само от
сърдечния ритъм, а и от кръвоносните съдове. Едно съдово
заболяване, една рана, стресът, усилието, напрежението и т.н.
могат да запушат кръвоносните съдове и да намалят захранването с кръв.
Ето защо се налага да се открие метод26, който може да
подобри кръвообращението, без да се увеличава натоварването на сърцето.
Затова се препоръчват даоски вътрешни упражнения. Те са идеалното решение за това, но Паневритмията също представлява отлична
възможност за решаването на този проблем. (Бележка от съставителя)
26
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Кръвоносна
система –
сърце

Кръвен поток
Кръвообръщение
Пренасяне на клетъчни
отпадъци

Директно
въздействие
върху транспортната
лента.

Отделителна
система – бъбреци

Без да се натоварва сърцето.

Обикновени физически упражнения
Вътрешни даоски упражнения
Айкидо
Паневритмия
и други
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Препоръки:
• Движение и дишане.

Средства за подпомагане работата на системата (главни лосто• Пикочоотделителве за пречистване):
ната система има
Дишане през носа.
приоритет (приемане
Хранене с плодове и
на съответните храни
зеленчуци.
и течности, които я
Употреба на пикочостимулират).
гонни течности.
Повишено внимание
• Употреба на течновърху работата на бъсти, пиене на гореща Система на бреците.
вода, придружено с
очистване и Вътрешни бани – изпоизпотяване.
пречистване тяване.
Външни бани.
• Слънчеви и въздушСлънчеви и въздушни
ни бани – пречиствабани.
не чрез кожата.
Възстановяващ сън на
чист въздух.
• Активната роля на
Отваряне на енергийноса (чистач номер
ните канали.
едно – виж Петър
Периодични състояния
Дънов).
на молитва, в които човек се приучва да бъде
искрен със себе си.

176

ФАКТИ:
• Изключително пренатоварена система.
• Бъбреците едва смогват да филтрират (преработват).
• Черният дроб като основно защитно ниво, главен хи-

мик на тялото и неутрализатор на отровите, е свръхнатоварен.27
• Другите сектори за очистване – кожа, бели дробове и
черен дроб не действуват активно, поради обездвижения начин на живот.
• Замърсен въздух в градовете.
• Замърсена вода, съдържаща недопустимо количество
неорганична материя.
• Храните съдържат, включително плодовете и зеленчуците, вредни съставки, поради замърсеността на почвата.
• Пушенето като процес блокиращ истинското дишане,
се разпространява и увеличава.

27

Виж на стр. 72
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Из „Айкидо – хармония с Природата“
от Мицуги Саотоме
МИСОГИ ИЛИ СИСТЕМА НА ИЗЧИСТВАНЕ
И АДАПТИРАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА СПОРЕД
АЙКИДО28
„Мисоги Харе“ – Божествен закон, естествена система в
Природата, която предотвратява и предпазва от създаване на
хаос. Вятърът троши изсъхналия клон и отнася пожълтелите
листа. Дъждът измива скалите и освобождава тревите и мъха
от натрупания върху тях прах, за да могат да дишат свободно. Вълните на океана измиват крайбрежието. Естественият
подбор в лицето на врага, елиминира слабото и негодното
да просъществува. Когато една форма на живот е достигнала
своите крайни възможности, нейната функция е затормозена
и изчерпана, затова и действуваща в инверсия – т.е. „обърната“. Листата, дървото, животното – вече мъртви, се претопяват и използват отново в създаването на новия живот. Този
полъх на обновяване е всъщност на прераждането. Но разрушението, се явява е наложително да предхожда съзиданието.
Когато се съблюдават естествените закони в Природата, се достига до опита за изграждане на чувство за
уравновесяване, адаптиране, постигане на вътрешно равновесие. И така, докато се стигне до правилната позиция,
ситуация, път. Това може да бъде открито в системата на „миВажно за занимаващите се с Айкидо, Будо, У-шу, както и за всички
останали практикуващи другите динамични форми.
28
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соги“: изчистване, пречистване и адаптиране. За да бъде едно
движение динамично, мощно и ефективно е нужно, отлично
физическо и психическо равновесие. Всяко едно блокиране
на енергията и движението, пречи на изпълнението. Не видимият резултат е важен, а по-скоро стратегията и начина на
пресмятане и вземане на решение. В действителността, всяко
едно колебание и забавяне е фатално. В ситуацията с противник, няма време за умуване и прогнозиране, става въпрос за
живот или смърт. Ето още едно проявление на системата на
„мисоги“, която изважда всичките скрити сили, изчиствайки
излишното, което пречи на оцеляването и адаптирайки организма към преодоляване на житейската ситуация.
Мисоги, това е както тренирането на тялото под напора
на водопада, закалявайки го и пречиствайки го, така също
и метода, който се използва в школата на Майстор Ямаока
Тесшу – специално обучение, при което в крайния стадий,
ученикът се вкарва съзнателно в състояние на пълно физическо изтощение след тренировка с „шинай“ – бамбуков меч, за
да може в него под тежестта на тежкото снаряжение, да стане
едно пречупване на егото, свързано с почитанието на физическата груба сила и външна техника.
Ето какво заявява самият Морихей Уешиба, основателят
на Айкидо:
„Чрез изолирането си в Иуама и оттеглянето си от
световните дела, аз станах способен да достигна дълбокото чувство на единение с Вселената. Ставам всяка сутрин
в четири, пречиствам се чрез „мисоги“, след това излизам
навън да поздравя изгряващото слънце. Аз се съединявам
с Космоса чрез „Айки“ и общувам с всичко съществуващо, чувствувам се като едно със самата Вселена.“
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Психическо изчистване и Мърфология
Мърфология или как да се справим с трудностите, с вируса на злото, с дявола?
Дяволът получава удовлетворение, когато влизайки в човека успява да принуди последния да предаде още по-голямо
зло – т.е. увеличавайки силата на импулса на вируса на злото –
още по-голямо зло на околните. Това може да се изрази както
с думи, така и без думи. Силата на потребността от изливане
навън при такива хора е толкова голяма, че в повечето случаи
хората не са способни да ѝ противостоят. Те търсят отдушник. Изход? Някои се опитват да го претърпят вътрешно и
така, не намирайки изход навън, злото принуждава човека да
изтърпи определено количество страдания оставяйки в душата рани.
Въздействието на вируса на злото, трябва да се неутрализира от всеки човек вътре в самия него. Но така, че нито да
се нанасят вътрешни рани на душата, нито пък да му се позволява да излиза навън, да нанася поражения на околните и
безкрайно да се разширява.
В зависимост от своята същност, има два пътя за човека,
за да се справи с този вирус на злото. Единият път е само за
тези, които имат предварително изградена достатъчно крепка връзка с Бога. Само чрез Благотворната сила отгоре е в
състояние да се очисти замърсеното – наносите причинени
от този вирус. Да се противостои на силата на дявола, на този
вирус на злото, може само с по-голяма по сила Божия благодат.
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Вторият път за противостояние на дявола може да се използва както от вярващия, така и от невярващия. Както от
човека с изградена връзка с Бога, така и от този, който още е
слаб в изграждането на тази връзка. Кой е този път?
Силата на вашето въображение – във вида на фантазията
и мечтите. Как играят децата, как се превъплъщават и преживяват в себе си с помощта на своето въображение дадената
роля.
Тъй злото се самоунищожава без да излиза навън. Чрез
смях и преживяване на дадена комична ситуация. Чрез мърфология. Чрез българския вариант на Закона на Мърфи
(Марко Тотев) – маркология. Чрез вицовете, чрез анекдотите и пр. Чрез вникване в онова, което бе казано някога от
Христос: „Не станете ли като децата...“
Ако възрастните в момента на преодоляване на трудностите се превръщат в деца, тогава би им било по-лесно.
Който не знае тези два пътя може да пуши и така да отлага трудностите за напред, ако обаче е сигурен, че тогава ще
бъде по-силен за да ги преодолее.
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ПРАВИЛА ЗА ВСЕКИ ДЕН
ЗА ИЗЧИСТВАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ
НА ТЯЛОТО
• Миене на лицето и ръцете, ако е възможно и краката,
по няколко пъти на ден.
• Физическо и психическо очистване след пребиваване
на обществени места със замърсена енергийна аура.
Особено след пътуване в обществения транспорт,
както и след разговор с намиращ се в дисхармония с
вас, събеседник.
• Пиене на дестилирана вода, преварена или гореща
вода, по няколко пъти на ден. Максимално използване на водата в плодовете и зеленчуците.
• Максимално себеобграждане29 на обществени места,
спазване физическа и психическа дистанция по време
на контакти, ненарушаване пространството на другия.
• Себеобграждане при контакт с хора, които плюят,
кихат, кашлят и излъчват астрална мръсотия.
• Дълбоко очистително коремно дишане, с използване
на центъра „хара“, при излизане от замърсена обстановка и компенсиране липсата на въздух и енергия в
него.
Относно „обграждане“, „обхода“, изследвайте Беседите на Петър Дънов.
29
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• Прилагане на вътрешно молитвено състояние като
способ за въздействие върху материалната жизнена
енергия и вътрешно пречистване. Психическата и духовна жизнена енергия въздействува върху външната материална жизнена енергия, която от своя страна
рефлектира върху телесния организъм.
• Въздушни и слънчеви бани, излизане сред Природата.
• Задължително посещение на паркове, гора, поле, планина, поне един път седмично.
• Задължително еднодневно или неколкодневно пребиваване върху силно енергетично място сред Природата, обикновено в планината.
• Никакво разтоварване – физическо и психическо
чрез неприродосъобразни средства като цигари, алкохол, наркотици. Подобни изкуствени отдушници
ликвидират психиката, т.е. вътрешността в името на
външната черупка. Разтоварването, снемането на напрежението или преобразуването на отрицателната
енергия може да става само по два начина:
1. Чрез духовната жизнена енергия, което означава
искрено молитвено състояние и контакт с вътрешният Аз – труден за осъществяване от обикновения
човек.
2. Чрез игрови методи, тъй както децата в играта
стопяват натрупаните отрицателни енергии, чрез
комични ситуации и смях или чрез използване на
статични и динамични методи за релаксация и хармонизиране между тяло и душа. Китайски даоски
упражнения, айкидо, у-шу система, будо-система,
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

паневритмия, дихателни упражнения, обикновена
гимнастика, меридионална терапия.
Пълен контрол върху храненето и опит за контрол
върху преработването на храната в тялото.
Изграждане на контрол върху дишането в продължение на поне няколко десетки минути на ден.
Обграждане на мястото, в което искаме да работим
върху себе си.
Работата трябва да се съпътствува с чувство на любов
към нея.
Нещо, което го правим без сърце трябва бързо да го
прекратяваме, защото то не ни носи благословия и
вътрешно развитие.
Качеството на извършената работа с любов е много
по-съществено за нашето развитие и себереализация,
от количеството и получените материални ценности
в заплата.
Един само отрицателен импулс, излъчен в процеса на
дадена работа, затормозява нашето развитие и съдействува за подхранването на вируса на злото.
Изхвърлянето на отпадъци от тялото на непредназначени за това места, означава замърсяване на главния
резервоар от който идват и водата, и въздуха и водата.
Плюенето по земята (улицата, тротоара) означава да
се плюе върху майката земя, която е жива и която в
същия този момент поема и психическия поток. Ето
какво казва Петър Дънов: „Човек има навик да плюе
върху земята, да тропа грубо с крак върху нея, да роптае против нея. Той няма право да прави това, защото
тя е негова майка. Тя го храни, от нея той получава
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и всички блага, които поддържат живота му. Човек
няма право също да петни земята. Той трябва да се
отнася с уважение към нея, защото е направен от нея.“
• Кашляне, кихане на обществени места30 следва да
става с ръка на уста или в кърпа, защото заедно със
самото действие се освобождават потоци от гъста астрална материя излизаща от човека и затрудняваща околните. Изхвърлянето на тази материя
е също част от отделителната система на тялото
(етерното тяло) и трябва да става не в съседство с други хора.
• Палене, пушене на цигари може да става само там където пушачът е сам и не пречи на друг, който е непушач и за който няма опасност от цигарения дим. На
обществени места пушенето е също, като да се запали
огън. В единия случай, от огъня може да произлезе
пожар, в другия – от цигарения дим може да се отрови нечий живот, също така сътворен от Природата,
както и човекът. Пушенето е освен замърсяване на тялото, но и замърсяване на въздушния океан.
						От съставителя

По възможност най-добре е човек да се опитва да контролира този
процес на вътрешно очистване.
30
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СЛЕДГОВОР
НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РЕАЛНОСТТА

Без Ново Отношение към Реалността не може да има
прекрачване прага на Новата Епоха.
С овехтелите и издрипавели дрехи на Старата култура, не
може да се възпитава и дава храна на младото поколение. Тъй
като то носи в себе си Новото, всичко онова, което Старата
култура му поднася, се отхвърля инстинктивно. От тук идва
неизпълнението на ролите, отнасящо се за институциите на
училището, религията, семейството, когато те действуват с
методите на Старата култура.
За ново отношение към Реалността говорят Петър Дънов – Беинсà Дунò в своите близо седем хиляди изнесени
беседи и лекции, както и с целия си житейски път от примери и напътствия към своите последователи.
За ново отношение към Реалността говори в Русия в момента Виссарион, който със своя пример и действия, включително създаването на цяла една община в Сибир, би
следвало да се проучи.
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Емоционално –
астрално тяло

Физическо тяло

Мисловно тяло

Причинно каузално тяло

Структура на човека –
пътник31, кочияш, кон, каляска
съответно причинно тяло, мисловно тяло, емоционално
тяло, физическо тяло

Пътник – това е т.нар. вътрешен човек, за който се говори в езотеричната литература. Обикновеният човек притежава само физическо тяло.
Виж стр. 247 от „Картини от реалния свят“ от Г. Гурджиев.
31
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Материална
жизнена сила

Физическо
здраве

Духовна
жизнена сила

Имунна
система

Болести, метод за
коригиране начина
на живота, който
води до еволюция

Храненe

Дишане

Работa с Изчистенергиите
ване

Молитва

Имунна
система

Имунната система32 ключ към оцеляване на тялото и
душата. Други начини за въздействие върху оцеляването
на човека
Най-силно въздействие върху имунната система има духовната жизнена сила, след това – материалната жизнена сила
и едва тогава – физическото тяло. Здравето, т.е. състоянието
на физическото тяло зависи от материалната жизнена сила,
духовната жизнена сила и от самата имунна система. Наймного зависи от имунната система и духовната жизнена сила,
по-малко – от материалната жизнена сила.
Имунната система се управлява отвътре, т.е. от душата, която пребивава в тялото и го използва като едно превозно средство.
32
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Възможни въздействия върху черната кутия на
Имунната система33
Чрез Вяра и пълно доверие на Небесния Отец (Създателят на
духовното битие).
Чрез Любов и топлота – отвътре от сърцето.
Чрез работа за другите, без да се иска нищо в замяна.
Чрез мисловен анализ и разумна стратегия за начина на живот.
Чрез положителни емоции, резултата от съприкосновението с
външните явления.
Чрез физическо въздействие върху тялото – масаж, сауна, вода,
изчистване на тялото, билкови средства, дихателни упражнения,
гимнастики и по изключение, само в краен случай лекарствени
средства.
Физическо тяло
in

out

Астрално тяло
Мисловно тяло   Причинно тяло   Имунна система

Имунната система се управлява от Пътника (причинно тяло), пътуващ в каляската (физическо тяло), теглен от кон (астрално тяло) и
движена от кочияш (мисловно тяло). (Виж Г. Гурджиев „Картини от реалния свят“, К. Уилсън „Гурджиев – Борбата със съня“ и П. Успенский
„Психология на човешките еволюционни възможности“.)
33
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