
 

 

До всички БЪЛГАРИ, 

които са играли, 

които играят 

и които ще играят 

ПАНЕВРИТМИЯ 

 

КАК ДА ВЪРНЕМ ПРАВИЛНАТА 

ПАНЕВРИТМИЯ 

и САН ЗИ – КРАСИВИЯТ ДЕН 

 

Упражненията 6, 7 и 8 

 (“Отваряне”, “Освобождение”и “Пляскане”) – ключ 

към правилната постановка в Паневритмията 
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РЕЗЮМЕ 

 
Основното правило, което е дадено от Учителя – да се започват 

всички гимнастически упражнения с десен крак на отварящ такт и с 

отварящо движение, е нарушено при съвременното играене на 

Паневритмия. За да се спазва това правило, мелодията на всяко 

упражнение е необходимо да има четен брой тактове, за да може да се 

започва с десен крак, и да се завършва на ляв, като по този начин всяко 

следващо упражнение ще започва пак на десен крак. Ключът към 

решаването на този проблем се крие във връщането на оригиналната 

мелодия на Упражненията 6, 7 и 8 (“Отваряне”, “Освобождаване” и 

“Пляскане”). Преди първото отпечатване на първото ръководство по 

Паневритмия през 1938 г., оригиналната мелодия е била променена с 

внасяне на няколко допълнителни такта. Така от четен брой 38 такта в 

първоначален вид, упражнението се свири и играе впоследствие с 41 

такта. Това води до неправилна постановка на упраженията 6, 7, 8, 9 и 10 

(11), до започването им на ляв крак, както и до неправилно съгласуване на 

ръце и крака в тях, нарушавайки  съответствието между отварящ такт 

на десен крак и отварящо движение навън с ръцете. 

В настоящия труд са използвани две доказателства в подкрепа на 

горната теза. Първият аргумент е, че изследваната ритмиката на 

самите стихове в упражненията абсолютно съвпада с 38 такта. Именно 

ритмиката по естествен начин води към броя на тактовете, като 

ограничител е заложения размер ¾. Второто доказателство е архивен 

нотен лист с оригиналната мелодия на упраженията 6, 7 и 8. 
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“Паневритмичните упражнения са израз на творческите и 

съграждащите сили в Природата, те свързват човека с тях и той ги 

приема в себе си. Дясната страна на човека – десен крак, ръка и прочее, 

е израз на творческите сили в Природата, а лявата страна – ляв крак, 

ръка и прочее – на съграждащите сили. Ето защо при 

паневритмичните упражнения е от значение коя страна взема 

участие в движенията: съответно движението на десните крайници 

или самото обръщане надясно изразява свързване на човека с 

творческите сили, а движението на левите крайници или обръщане на 

тялото наляво изразява свързването със съграждащите сили. 

Паневритмията почва винаги с десния крак именно защото 

творческите сили действат първи, те творят, създават ония 

елементи, върху които работят съграждащите сили.” 

Учителя 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Архетипът на Паневритмията е заложен в Невидимия свят, в Небето 

при светлите Бели братя. От там Учителят  смъква паневритмическия 

модел за нас човеците, за да можем чрез музиката, песента и движенията да 

сме в единение с живата Природа, с един разумен свят, който ще ни 

помогне да “порастем” и един ден да бъдем приети в него като 

равностойни Братя. 

 

За значението на Паневритмията и нейния начин на игра, може да 

тръгнем от самата ѝ етимология – “всеобщ космически ритъм”. 

Във физиката има едно понятие и явление “резонанс”, което е в 

основата на Паневритмията. Описано е в за първи път от Галилео Галилей 

през 1602 г. в работите, посветени на изучаването на махалата и струнните 

музикални инструменти, които са наричани още “резонатори”1. Цигулката 

с нейните струни и дървен корпус е един типичен пример за резонатор.  

                                         

1 Резонансът е един от най-важните физически процеси, използван при конструкцията и 

направата на цигулка, чиито резонатори се явяват струните и дървения корпус. 
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Неслучайно Учителят използва именно този инструмент за живата музика 

на Паневритмията. Резонансът настъпва при изравняване на честотите на 

външната сила с честотата на собствените трептения на системата и се 

изразява в рязко нарастване на амплитудата на нейните трептения. С други 

думи, ако честотата на трептене на кръга се изравни с честотата на 

трептене на Космическия ритъм, то амплитудата на трептене на 

паневритмичния кръг рязко ще нарасне. От там нататък, благотворното 

действие на кръга ще се разнесе навред – както за самия участник, така и за 

целия български народ, за Земята и за Космоса. Писано е много за 

положителното въздействие на Паневритмията и по тази причина то няма 

да бъде повтаряно в настоящото изложение, защото целта е друга. 

Основният акцент, към който тези редове би трябвало да поведат читателя 

е осъзнаване на огромната отговорност при игра на Паневритмията:  

а/ всеки от нас носи своя лична, персонална отговорност за общия 

ритъм на кръга и резонанса му с всеобщия Космически ритъм 

б/ всеки кръг на Паневритмията носи отговорност към своя народ, в 

зависимост от това къде се играе 

в/ кръгът на Паневритмията носи отговорност към Земята, т.е. към 

цялото човечество 

г/ Земната Паневритмия носи отговорност към това какво излъчва 

към Космоса, към неговата разумна интелигентност и към Бога 
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ПРЕДИСТОРИЯ 

От сестра Мария Тодорова са запазени следните спомени2: 

„С годините песните, които Учителят даде, започнаха да се 

множат и ние ги имахме в ръкопис. Беше поставен въпросът за издание на 

песните на Учителя. Учителят лично бе наредил да се състави една 

комисия от трима души, в която да влизат: Кирил Икономов, Асен 

Арнаудов и Матей Калудов. Кирил Икономов беше подготвен музикант и 

беше учител по музика в гимназия. Асен Арнаудов беше истински музикант 

и талант, който нотираше мелодията от първо изслушване. Матей 

Калудов беше военен капелмайстор с голям опит и познание – той беше 

дирижирал духови военни оркестри над двадесет години. Никой не възрази 

срещу комисията. Но докато Асен и дядо Матей се намъдруват, 

амбициозният Кирил Икономов ги записва, обработва и ги поставя за 

печат. Накрая, през 1938 година, те излязоха от печат в едно много 

хубаво издание, добре оформено с подходящ предговор и мисли на Учителя 

за музиката. Дотук – всичко добре. Когато Учителят разбра, че Кирил е 

издал песнарката сам, бе много недоволен, понеже знаел, че Кирил 

Икономов ще допусне грешки и неточности. Когато излезе първата 

книжка „Песни на Учителя”, всички приветстваха възторжено това 

издание, включително и аз. Но ето какво се случи на следващия ден. 

Учителят ме извиква в стаята Си, взе една песнарка, хвърли я пред мен на 

масата и ми каза строго: „На, вземи. Иди да намериш грешките на Кирил 

Икономов и ги оправи!” Той не ми я подаде, а я хвърли пред мен на масата. 

                                         
2 Виж “Изгревът”, том 1 
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Този жест не беше случаен, а показваше, че Учителят е много недоволен 

от всичко това. 

Аз се заех да намеря грешките на Кирил Икономов. Когато 

разгледах песнарката, откри се една единствена и принципна грешка, от 

която произтичаше недоволството на Учителя и от която произтичаха 

останалите грешки. Принципната грешка бе следната: песните бяха 

записани с ноти така, както ги пееха приятелите, а не така, както ги 

беше дал Учителят. Ще кажете: „че как така?” Ами така – Учителят 

даде една песен, тя се запише на лист. После тя се записваше в една 

голяма тетрадка, за да бъде запазена като оригинал. Забележете, че 

Учителят бе наредил песните да бъдат вписвани в две тетрадки, но 

поради мързел се вписваше само в една. Не беше мързел, а непослушание – 

всеки си правеше каквото си иска. Записаната песен след това започваше 

да се разучава и да се пее. Отначало се разучаваше от нашите певици-

примадони, за които говорихме вече. От тях ги учеха другите. Но с 

годините песента се променяше от самите изпълнители, като всяка една 

певица-примадона наблягаше на някоя музикална фраза повече – или я 

разтегляше, променяше ритъма и тоналността. Ако се вземе предвид, че 

тук на „Изгрева” всички бяха музиканти, всички разбираха от музика и 

ноти и всеки беше капацитет както за себе си, така и за другите – 

тогава ще разберете, че тук не можеше да се даде нито ум, нито съвети 

на някои от музикантите. И се правеха някой път дребни промени така, 

както им уйдисваше или както смятаха, че е по-добре за пеене или е по-

мелодично. Те не се съобразяваха, че това е окултна песен и е строго 

забранено да се изменя, а камо ли да си я нагласяваш така, че да ти 

харесва повече. Като се добави, че за десет години период дойдоха много 
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нови хора, които учеха песните на слух, а не по ноти, дори и не по 

песнарката на Кирил – тогаз ще разберете, защо много неща са 

забравени, а други са променени. Та Кирил Икономов взе, че нотира 

песните така, както ги пеят, а не по оригинала, който се пазеше и беше 

достъпен за всички. Той се подведе. Кой и защо го подведе, не можах да 

разбера и до ден днешен. Има само едно обяснение: това е неговата 

амбиция да се прояви и да бъде пръв между първите. Ако беше се спазил 

онзи състав от трима души, Матей Калудов не би допуснал такова нещо, 

защото имаше опит на капелмайстор и знаеше много добре какво значи 

авторски текст, и че изпълнителят е задължен да се води по него. И Асен 

Арнаудов, който беше голям музикален талант, не би допуснал да се 

получат отклонения от оригинала. Затова Учителят беше недоволен и 

затова ме накара да търся и да намеря грешките на Кирил Икономов. Аз 

работих доста време, намерих оригиналите – взех тетрадката, както и 

двете папки – и сравнявах оригинала с песнарката на Икономов. Тогава 

реших, че грешките могат да се поправят единствено като се направи 

ново издание на песните. Отидох и споделих мнението си с Учителя. Той 

ми каза: „Направи го!”” 

Настоящото изложение няма да се спира подробно на историята на 

възникване на Паневритмията, защото има достатъчно много литература и 

писано по въпроса. Ще се вземат под внимание само упражнения 6, 7 и 8, 

защото те се оказват ключови в системата от упражнения на 

Паневритмията и съвременното ѝ играене3. Като исторически факт, може 

                                         
3 В оригинал САН ЗИ (КРАСИВИЙ ДЕН) е било второто упражнение от Паневритмията и е 

имало совята самостойност. Впоследствие, при нотирането в книжките, това упражнение минава под 
шапката на “Първия ден на Пролетта” и се разбива на 3 упражнения – 6, 7 и 8 (Виж изданието от 1938 г) 
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да посочим, че те са дадени на 19 май 1932 г. Както знаем мелодията на 

упражненията 6, 7 и 8 е една и съща. Още по времето на Учителя, при 

нотирането на музиката, е проявено своеволие и са добавени нечетен брой 

тактове, за да се “улеснят” музиканти и танцуващи с удължените тактове.4 

Ясно е – дава се повече време, но по този начин е направена много лоша 

услуга на самата Паневритмия, защото се обърква изначално и влиза в 

разрез с принципите, които Учителят дава. Така това нотиране се пренася 

по печатните издания до ден днешен, а с него и Паневритмията се играе по 

грешен начин. Неслучайно Учителят моли Ярмила Ментцлова “да оправи” 

Паневритмията с думите: “Вие, сестра, ще оправите гимнастиките!” и “Вие 

ще оправите Паневритмията!” Уви, грешката се носи почти век. През 1983 

г. обаче в книгата си, публикувана на френски, сестра Ярмила М. прави 

четен брой тактовете на музиката на упражненията 6, 7 и 8. Тя маха един от 

излишните тактове. 

                                         
4 Изложението тук ще се ограничи само за грешките възникнали с упражненията 6, 7 и 8, и няма 

да коментира други неправилни постановки в Паневритмията. 
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Паневритмията на Ярмила Ментцлова от 19835 

                                         
5 Книгата на Ярмила Ментцлова от 1983 г. е преведена на български език и предстои да бъде 

издадена в България през 2016 г, 
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С издаването на български език на тази книга, българското братско 

общество ще бъде поставено още веднъж на изпит – да приеме ли 

промяната или не. От създаването на Паневритмията, до ден днешен 

съществува огромно разногласие между братя и сестри, защото свиквайки с 

рутината и с “буквата”, за някои от нас е трудно да приемем “оправянето” 

на системата от гимнастически упражнения. За съжаление старата грешка 

се пренася и към другите народи, а Небето ще ни държи всички колективно 

отговорни – като Братство и като нация със задача Свише. 

 

ОСНОВЕН ПРИНЦИП, ДАДЕН ОТ УЧИТЕЛЯ 

Като основно правило във всички гимнастически упражнения, които 

са над сто, Учителят посочва да се започва винаги с десен крак. Десният 

крак е винаги на отваряш такт, а левият – на затварящ такт. 

Десният крак съответства на ума. Умът трябва да води сърцето 

(левия крак). В друго деление главата съответства на Божествения свят, от 

шията до кръста – на Духовния (Ангелския) свят, а краката са свързани с 

физическия свят. Обръщането наляво е обръщане към Любовта; 

обръщането надясно е обръщане към Мъдростта; обикалянето направо в 

кръга е следването на Истината. 

„Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към 

Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на 

църквата (като само Той е спасител на тялото). Но както църквата се 

подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на 

своите мъже” (Ефесяни 5:22-24). Какво означава това? Мъжът е умът, 
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жената е сърцето. Умът трябва да води сърцето, за да стане то “разумно 

сърце”. Умът/Мъдростта и Сърцето/Любовта, от своя страна трябва да 

са водени от Христос, от Истината. 

Учителят съветва и при всяко излизане от къщи, да се излезе първо с 

десния крак, показвайки преди това навън главата. От една страна, това 

значи, че Умът трябва да води Сърцето, а от друга страна, главата, 

Божественият свят, да води Физическия, защото главата отговаря на 

Божествения свят, а краката – на физическия свят. Следователно, с 

излизането от къщи, чрез тялото си ние казваме: “Да бъде Волята Божия!”. 

В беседите Учителят дава и конкретни случаи, при които да се стъпи първо 

с левия крак, но те не се отнасят за гимнастическите упражнения и особено 

за Паневритмията.  

Има обаче и един скрит подтекст, който идва от Библейски времена. 

От гледна точка на този символизъм, се счита, че Ангелът седи отдясно, а 

Дяволът отляво. Ангелът е символ на Бялото Братство, а Дяволът представя 

Черното Братство. Добрите мисли са нашепвани отдясно, а грешните – 

отляво. Ето какво казват съвременните изследователи на Библията: 

“Библията съдържа сто положителни изказвания за дясната ръка. 

Смятало се, че онези, които са отдясно на Христос, ще наследят земята; 

хората, които са отляво, ще горят в ада. Вярва се, че Дяволът лети около 

лявото рамо на човека, а Ангелът – над лявото…” Според Учителя 

погледът е също важен – дали гледа нагоре, дали надолу; дали наляво или 

надясно. 
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В по-широк контекст, значението на този въпрос се  изразява в това, 

че с поставянето в началото на десния крак, поставяме да ни води Бялото 

братство.  

 

НЕСПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА УЧИТЕЛЯ 

От живата игра на Паневритмия или от записаните видеоклипове 

запазени досега, може ясно да се забележи, че някои упражнения започват 

не с десен, а с ляв крак. Какво означава това, всеки може да направи извода 

за себе си. С тази грешка не поставяме Бялото Братство да ни води, а 

издигаме първо другото Братството – антипод! Естеството на 

упражненията сочат, че объркваме делата си на Физическия свят (краката), 

а също така объркваме и връзката си с Ангелите (посредством грешните 

движения на ръцете). Щом имаме грешна постановка на Физическия и 

Духовния свят, то задължително ни се препятства и връзката с 

Божествения свят – с Бога! 

Откъде започва тази грешка? – От допълнителните тактове включени 

в упражнения 6, 7 и 8.6 

 

 

 

                                         

6 За улеснение на читателя, грешните постановки ще бъдат отбелязани с червен цвят. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКА ПОСТАНОВКА НА УПРАЖНЕНИЯ 6,7 и 8 

 

За да може да се спази основния принцип на Учителя за тръгване с 

десен крак, трябва да е изпълнено едно условие – тактовете в едно 

упражнение да са четно число. 

Нека погледнем текста без нотите, за да видим какво ще ни подскаже 

ритъма на стиха7. Да вземем за пример упражнение 6 “Отваряне” в размер 

¾: 

Ето го ражда се красивий ден, – 4 такта (отварящ, затварящ, 

отварящ, затварящ) 

Ето го Слънцето към нази грей. – 4 такта (отварящ, затварящ, 

отварящ, затварящ) 

Химни в гората весело птиченце пей – 5 такта (отварящ, затварящ, 

отварящ, затварящ, отварящ) 

Бодро играем по росни треви и цветя. – 5 такта (затварящ,отварящ, 

затварящ, отварящ, затварящ) 

Общо тактовете са 4+4+5+5=18 

Отварящ такт се играе с десен крак, а затварящ с ляв. 

                                         
7
 Първоначалният стих, който е възприет, впоследствие е също с лека промяна. Примерът е 

върху стиха, който е заложен в книгите по Паневритмия 
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Ето автентичен нотен лист, където е записана правилната нотация с 

изначалните тактове на упражненията 6, 7 и 8. По този начин мелодията е 

записана и съхранена8,  запомнена и възприета от някои възрастни братя и 

сестри от по-близкото и по-далечно минало, на които можем да бъдем 

изключително благодарни: 

 

Както може да забележи от всеки, дори  неспециалист в областта на 

музиката, първите 4 реда от нотния текст отговарят ритмически на първите 

4 стиха от упражнението, т.е. имаме 18 такта и абсолютно съответствие 

между текст и музика.  

                                         

8 Копие от този нотен лист и повече информация по въпроса са публикувани в том 23 на 

“Изгревът” (Виж стр. 868 – 871,872) 
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Нека разгледаме останалите редове – 5-ти и 6-ти ред от текста на 

упражнението и 5-ти и 6-ти ред от нотния лист, които се повтарят 2 пъти: 

Светлата радост в душата обилно ни грей. – 5 такта (отварящ, 

затварящ, отварящ, затварящ, отварящ) 

Сила в душата безспирно излива ни тя. – 5 такта 

(затварящ,отварящ, затварящ, отварящ, затварящ) 

С други, думи 5+5=10 такта имаме в последните 2 реда, които се повтарят, 

та общо стават 20 такта. 

ОБЩИЯТ БРОЙ ТАКТОВЕ В УПРАЖНЕНИЕ 6 е: 

18 такта9 + 2х1010 = 38 такта общо  

Оригиналните текст и музика съответстват помежду си с общ и четен брой 

от 38 такта, което означава, че следващите упражнения, ще започват също с 

десен крак. 

През 2006 в архива на Мария Тодорова, брат Благовест Жеков 

(Благи) открива лист с 38 такта, който показва как е дадено упражнението в 

оригинал, а след това прави съобщение: 

Днес, 15.07.2006 г., Благовест Жеков и Ефросина Ангелова-Пенкова, 

преглеждаме архива, предоставен ни от д-р Вергилий Кръстев. Сред 

ръкописи на Паневритмията откриваме и нотния текст на «Първият ден 

на пролетта», както и датата, на която е дадено упражнението 

                                         
9 На първите 4 реда 
10 На последните 2 повтарящи се реда 
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19.05.1932 г., т.е. 6 години преди отпечатването му. В оригинала 

откриваме 18-и такт без удължение, само един тон. Няма 19-и такт, 

който се появява при отпечатаната Паневритмия, 1938 г., и се изпълнява 

и в момента. Ритъмът на движение, при който началото на фразата 

започва с десен крак, завършва на ляв крак, се запазва и продължава в 

следващото движение десен крак на «нечетен» такт и ляв крак на 

«четен» такт. Тази последователност е възможна само ако липсва 19-и 

такт. Първото музикално полуизречение се състои от 8 такта (4 + 4), а 

второто от 10 такта (5 + 5). Второто музикално изречение също няма 

удължение с него не приключва цикълът. И така всяко следващо започва с 

движение с десен крак, каквато е последователността на «Първият ден 

на пролетта». 

Благовест Жеков 

А ето какво  е записаното и от Д-р Вергилий Кръстев:  

«Първият ден на пролетта» 

 

Ново откритие: Има 18-и такт без удължение, само един тон. 

 

Ново откритие: Няма 19-и такт. Той се появява по погрешка в 

отпечатаната през 1938 г. «Паневритмия». Оригиналът сам си говори. 
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1. Ето сега ще ви представим един пример, как е нарушена 

Паневритмията още от самото начало на нейното издаване чрез печатно 

издание. По времето на Учителя не е имало такъв проблем, защото 

правилно е свирена. Това са го знаели музикантите, които днес ги 

виждаме в отпечатаните снимки в «Изгревът», когато показват как се е 

играела Паневритмията на Изгрева. Но след отпечатването на 

«Паневритмията през 1938 г. се появява проблемът за т.нар. тек
11

 

тактове и за смяна на крака. И то поради печатна грешка волно или 

неволно. 

2. Първите музиканти, които са свирели Паневритмията на 

поляната на Изгрева, са познавали проблема и са свирели така, както са я 

научили от самото начало. След отпечатването на Панервитмията през 

1938 г. възниква този проблем, но те не са го описали, защото за тях е бил 

от ясен по-ясен и не е имало човек, който да седне и да го опише. 

Следващите музиканти се ръководят вече от отпечатаната 

Паневритмия от 1938 г. Ето тук виждаме в спомените на Димитър 

Грива в «Изгревът», том VIII, стр. 207, че той също е имал проблем с 

това упражнение и го е оправил в своята Паневритмия за оркестър. 

3. Музикантите бяха въведени в големи борби помежду си още в 

самото начало на създаването на Паневритмията. Те продължават с 

годините. Ето, с издаването на «Паневритмия» през 1938 г., то първото 

упражнение, «Първият ден на пролетта» започва с грешка. Тази грешка 

върви с него години наред от 1938 г. до 2006 г. всички, които пишат и 

                                         
11 тек – остаряла дума, която означава “нечетен” 
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издават Паневритмии след 1990 г. до 2006 г., се чудят как да разрешат 

този проблем с т.нар. тек тактове. Проверете сами в различните им 

издания как това се прави. Ще се учудите на умението им. 

4. През 2006 г. бях представил музикален архив, предаден ми от 

Мария Тодорова, на Ефросина Ангелова-Пенкова, за да може с Благовест 

Жеков да го прегледат, да го систематизират и да се открият в него 

много забулени тайни. И както го преглеждат лист по лист, то изведнъж 

Благовест Жеков, както държи в ръцете си един лист оригинал, извиква: 

«Открихме! Открихме! Ето отговора на въпроса защо, като свирим, 

следващото движение започва с ляв крак. И досега съм се чудил защо 

следващото упражнение започва с ляв крак.» Това са думите на Благовест 

Жеков в този исторически миг.  

5. А откритието се състои в това, че в оригиналния музикален 

текст на «Първия ден на пролетта» от 19 май 1932 г. липсва 19-и такт, а 

има само 18-и такт без удължение
12

, само един тон. И това откритие 

разрешава веднага всички затруднения при изпълнението на това 

упражнение. Благовест Жеков изрази желание, поиска да го съобщим на 

всички. Ето, това го правим. Съобщаваме го на всички.  

6. Изисках от Ефросина да се преснеме това упражнение по 

оригинала в ръкописа му, за да го публикуваме. Досега всички се чудят, 

особено моя милост, защо Паневритмията среща затруднения и 

противодействия още от самото начало на своето създаване от Учителя 

                                         
12 Без допълнителен такт (б.а.) 
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Дънов. И след това идват годините, когато Паневритмията има 

проблеми по всички линии. А сега е вече ясно защо е така. 

7. Сега ще приложим на скенер копие на «Първият ден на 

пролетта» от изданието на Паневритмията от 1938 г. След това ще 

приложим и скенер-копие на същата песен от изданието на 

Паневритмията от 1941 г., за да може всеки да види къде е въпросната 

грешка, която ще посочим. 

8. И накрая ще включим оригинала на скенер-копие и по него всеки 

музикант може да види и ще прецени. И ще се определи кому да служи. На 

онзи, който я е променил умишлено, или на оригинала, който сега 

намерихме. 

9. А дали това е вярно? На оригиналния лист, от другата му 

страна, е дадена годината и датата. А дали ще повярват музикантите? 

Ще си го проверят. Нали са музиканти. Това им е работата. 

10. Поисках да ми се напише някакво обяснение, за да го включа 

преди оригинала. Беше ми предоставен такъв и аз го представям.  

11. Паневритмия съобщение от 15.07.2006 г.
13

 

 

За съжаление това съобщение не се приема сериозно от определени 

лица в Братството, свързани с Паневритмията, и този автентичен нотен 

                                         
13 Виж “Изгревът”, том 3 http://petardanov.com/index.php/topic/19828-iv-приложения-за-

възстановяване-на-истинската-па/ 
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лист от 1932, се нарича в статия14 “голямо откритие”, “уж важен аргумент”, 

“нотен запис на хвърчащ лист с дата от 1932 г., на който музиката на тези 

упражнения е с 40 такта.” Апропо, тактовете са 38, а не 40, както се пише в 

официална опровергаваща статия. Но защо сме такъв костелив народ ние 

българите?! Защо сме готови винаги първо да отхвърлим думите на брата 

си, вместо да го изслушаме търпеливо и вникнем в тях? Дали силно его е 

причината, или твърдостта, за която Учителят ни е говорил? Къде са ни 

благостта и смирението? Как може братя и сестри от Русия да проумеят 

каква е истината за САН ЗИ, да го споделят с нас, а ние да демонстрираме 

поредното твърдоглавие?!15 Ето откъст от Московското писмо на сестра 

Елена Фомичьова: 

“По отношение на упр. 6-8 Ина ни е казала през 1992 година, че в 

Братството има мнение, че 19-ти такт трябва да бъде отстранен, но 

това все още не е направено, тъй като има възрастни братя и сестри, 

които не съ съгласни с това. Ние с чисто сърце отстранихме този такт, 

когато през 2000 година получихме архивния филм от семейството Гобо, 

а освен това прочетохме в «Изгрев пее…», том 8 спомените на Димитър 

Грива. По-късно научихме, че много преди 2000 година вече е бил направен 

запис на Паневритмия без този деветнадесети такт по молбата на Роза 

Пронина и Михаил Папуш. Имаме този запис (цигулка и фортепиано). 

Ето какава история се получава с «Описанието» на Ярмила и 

преподаването й: Инна Дойнова е изпълнявала всичко съгласно 

«Описанието» на Ярмила Ментцлова. 

                                         
14 Виж “Вестник Братски живот”, бр.85 http://www.bialobratstvo.info/вестник-братски-

живот/вестник-братски-живот-бр-85/зa-музиката-и-историята-на-паневритмията-–-повече-обективност 
15 Виж Писмо от Е. Фомичева от 14 септември 2014 http://friendsoftherainbow.net/node/545 
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Фотографиите на Ярмила с Мария Тодорова, публикувани в България през 

2004 году, са били направени в края на четирийсте години, а нейното 

«Описание на Паневримията» е било подготвено през 1983 година. И, 

оказыва се, Ярмила Ментцлова е изпълнила задачата на Учителя «да се 

изправи Паневритмията» и се е справила с това сама през 1983 година. 

Дай Бог на всеки да изпълни така задачата си!” 

Нека горните въпроси за пословичната ни твърдоглавост като 

българи, скъпи читателю, останат за момента риторични. 

Най-важното е, че ритмически стиховете в упражненията 6, 7 и 8 

абсолютно съответстват на мелодията, посочена на нотния лист от 1932 г., 

което е още едно неоспоримо доказателство, че това е бил първоначалния 

замисъл, независимо от динамиката при създаване на упражненията и 

цялата система от упражнения, музика и текст “Паневритмия”. 

 

ГРЕШНАТА ПОСТАНОВКА НА УПРАЖНЕНИЯТА 6, 7 и 8 

 

От публикуване на първите сборници с Паневритмия през 1938 и 

1941 г., грешката с допълнителните тактове се пренася. Упражнение 6 

започва с десен крак, но поради допълнително и неправилно внесени 

нечетен брой тактове, то има общо нечетен брой тактове и завършва на 

десен крак, което автоматически прави следващото упражнение 7 

“ОСВОБОДЖЕНИЕ” да започне с ляв крак и така тази грешка се 

мултиплицира чак до 9-то и 10-то упражнение, тъй като те са с четен брой 

тактове, но следват логиката, подадена от предишните 6, 7 и 8. 
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Ето нотния лист с допълнително и погрешно внесените тактове. Над 

тях е обозначена звезда (*):  

 

За по-голяма прегледност, ще илюстрираме с цветове какво става, 

когато се играе по оригиналната мелодия, и какво става когато се играе с 
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грешно внесените тактове при нотирането и отпечатването на книгите по 

Паневритмия от 1938 г, та до днес. Жълтият цвят съответства на 

отварящият такт и десния крак, а зеленият цвят на затварящият такт и на 

левия крак. 

 

НЕПРАВИЛНО ИГРАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯ 6, 7, 8 : 

 

6. ОТВАРЯНЕ  

Ето го16, ражда се красивий ден. 

Ето го, Слънцето към нази грей.  

Химни в гората весело птиченце пей. 

Бодро играем по росни треви и цветя. *доп. такт 

Светлата радост обилно ни грей. 

Сила в душата безспирно излива ни тя. *доп.такт 

Светлата радост обилно ни грей.  

Сила в душата безспирно излива ни тя.*доп.такт17 

                                         
16 Упражнението започва с десен крак 
17 Завършва грешно с десен крак 
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От “Светлата радост” нататък се нарушава съответствието между 

стих и затварящ/отварящ такт и се започва грешно с ляв крак следващото 

упражнение: 

 

7. ОСВОБОЖДЕНИЕ 

 

Ний18 планините обичаме. 

Дивният Мусала възпяваме. 

При седмострунна арфа на Рила седим. 

Мощното Слънце посрещаме на ранина. *доп. такт 

Вечер сияйните звезди следим 

 и луната прекрасна в небесната шир.*доп. такт 

Вечер сияйните звезди следим 

и луната прекрасна в небесната шир. *доп. такт 

Още един пример-доказателсвто е едно свидетелство на брат Жан-

Луи Гобо и съпругата му от Франция, които са били в тесни 

взаимоотношения с Ярмила Ментцлова, както и обучавани от нея по 

Паневритмия: “Имаше разлики в някои движения – по-специално в 

„Освобождение“. Аз съм виждал снимка на Учителя в издание на 

                                         
18 Упражнението започва грешно с ляв крак 
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Паневритмията на английски език, тази, която Мария Митовска издаде, 

където той прави отварящото движение на 7-мо упражнение с десния 

крак.“ А при съвременното играене, погрешно отварящото движение се 

играе с ляв крак. 

Разбира се, че Учителят ще играе отварящото движение на десен 

крак! Това е закон, който следва своята логиката както в макро-, така и в 

микрокосмоса. Космосът пулсира, и в този пулс е заложено свиване и 

разпускане – вдишване и издишване. Така е и с човека, и  с всяко живо 

същество. Неслучайно имаме Систола/Свиване и Диастола/Разпускане в 

сърдечния ритъм. Не може да се размени систоличната/горната и 

диастоличната/долната граница на крвъното налягане у човек. Аналогично 

десният крак е свързан с издишването и разширяването, а левия с 

вдишването и свиването. Ако Паневритмията се хармонира с дишането, то 

това правило принципно би трябвало да се спазва. Тактът на човешкото 

сърце трябва да има 72 удара в минута, за да е в хармония със Слънчевия 

пулс. Систола и Диастола – човешка и Космическа! Ако на затварящ такт 

се играе отварящо движение или обратно, е все едно със свит гръден кош 

да искаме да издишаме въздух, или обратно – с пълни дробове, да искаме 

да вдишваме. Това е невъзможно и абсурдно! Ето какво се опитва да 

направи съвременното игране на Паневритмия – невъзможното и 

абсурдното. Може ли човек, който иска да диша така да оцелее? Не! Може 

ли една такава система, един кръг от Паневритмия да оцелее? Не! Може ли 

да резонира с Космоса? Не! И това е защото върви в противоречие с 

всемирните закони вложени в началото на Битието ни, свързани с 

диханието на Бога. 
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8. ПЛЯСКАНЕ 

Ето го19, ражда се красивий ден. 

Ето го, Слънцето към нази грей.  

Химни в гората весело птиченце пей. 

Бодро играем по росни треви и цветя. *доп. такт 

Светлата радост обилно ни грей. 

Сила в душата безспирно излива ни тя. *доп.такт 

Светлата радост обилно ни грей.  

Сила в душата безспирно излива ни тя.*доп.такт20 

 

И отново благодарение на допълнителните тактове, грешно се 

започва с ляв крак: 

9 ЧИСТЕНЕ 

Първият21 ден на пролетта, 

първият ден на радостта, 

първият ден на любовта  

носят сила и живот.  

                                         
19 Упражнението започва с десен крак 
20 Завършва грешно с десен крак, а по този начин Упражнение 9 “ЧИСТЕНЕ” се започва с ляв 

крак 
21 Упражнението започва грешно с ляв крак 
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Първият ден на пролетта, 

първият ден на радостта, 

първият ден на любовта  

носят сила и живот22.  

И следва поредното погрешно започване на упражнение с ляв крак на 

затварящ такт: 

10 ЛЕТЕНЕ 

И Зе23мята се събужда от съня.  

Почва новий, светъл ден, 

новият ден на пролетта.  

И природата ликува,  

че я слънце топло грей, 

и лъчи обилно лей. 

Всичко радва се и пей.24 

 

Това беше кратка илюстрация как при своеволно внесен такт от 

музиканти – нотописци, се нарушава основен принцип даден от Учителя 

                                         
22 Упражнението завършва на десен крак, което води до грешка и в Упражнение 10 “ЧИСТЕНЕ” 
23 Упражнението погрешно започва с ляв крак 
24 Упражнението завършва погрешно на десен крак и ако Упражнение 11 “ЕВЕРА” не се играеше 

отделно, то по тази логика, също трябваше да започне с ляв крак. 
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– започване на упражнение с десен крак, както и отварящи движения 

да се извършват на отварящ такт с десен крак. 

 

ДРУГИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СЕ НАРУШАВАТ ПРИ 

ПОГРЕШКИТЕ В УПРАЖНЕНИЯТА 6, 7 и 8 

 

Упражнение 6 

 

 

Всеки би могъл да си отговори, дали с неправилното играене на 

Упражнение 6 ще могат ли да се разрешават противоречията в мислите и 

чувствата? А ако те не се разрешат, тогава действията ще бъдат грешни. 

Аналогично е и за грешките в последващите упражнения. 
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Упражнение 7 

 

Ще можем ли да се освободим от старото и да придобием новото, ако 

започнем това упражнение неправилно, ако стъпваме с грешния крак и не 

съгласуваме правилно движението с ръцете? Не. Затворът ще остане! Ще 

можем ли правилно да пратим в света импулсът за освобождаване? Не. 

Няма да изпълним тази Задача, поставена от Невидимия свят. 
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Упражнение 8  

8  

Ако цветето не се освободи и не разтвори своята чашка, ще може ли 

да се радва? Не. 

 

Упражнение 9 

 

 

Как би могло да се внесе чистото Слово в живота, ако не играем 

Упражнение 9 правилно и ако разтваряме ръцете на затварящ такт на ляв 

крак? Отговорът е, че така не бихме могли да го посеем! 
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Упражнение 10 

 

Ако не сме посели Словото , то не може да възрастне, т.е. не можем 

да приложим правилно Закона за придобиване на Светлина и Знание в нас. 

С неправилното играене на упражнението, пътят ни за разпространение и 

възрастване на Словото в живота е неправилен. 

 

ПРАВИЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА, СЪГЛАСНО 

ОРИГИНАЛА: 

6.ОТВАРЯНЕ  

Ето го25, ражда се красивий ден. 

Ето го, Слънцето към нази грей. 

Химни в гората весело птиченце пей. 

Бодро играем по росни треви и цветя. 

                                         
25 Упражнението започва с десен крак 
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Светлата радост обилно ни грей. 

Сила в душата безспирно излива ни тя. 

Светлата радост обилно ни грей. 

Сила в душата безспирно излива ни тя.26 

 

Упражнение 6 започва с десен крак и завършва на ляв крак. Така се 

избягват всички изброени горе грешки и никое от следващите упражнения 

не започва с ляв крак – Упражнение 7, 8, 9, 10, (11) няма как да бъдат 

сбъркани, понеже всички тактове на упражненията са четни. 

 

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА  

За да не се допуска нарушаване на основните принципи, дадени от 

Учителя, ние трябва да върнем първоначалната форма на мелодията. За 

тази цел трябва да се напечата и издаде нова книга по Паневритмия и да се 

направят нови записи на музиката, без допълнително привнесените 

тактове. Музикантите имат думата! Преподавателите по Паневритмия имат 

думата! Братското ръководство има думата! 

Не всички ние, братя и сестри, всички знаещи и можещи българи с 

ново съзнание, да върнем оригиналната мелодия и тактове на 

упражненията 6, 7 и 8!27  

                                         
26 Упражнението завършва на ляв крак 
27 Задачата за написване на горните бележки бе дадена лично от Учителя. 
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За да бъде САН ЗИ – 

ЗА ДА БЪДЕ КРАСИВИЙ НОВИЙ ДЕН! 

Това е нашата отговорност и нашия избор – 

кого да поставим в началото! 

Будни да бъдем!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

А Н К Е Т А 

 

Ако сте прочели горното изложение, 

 моля, попълнете анкетния лист тук: https://goo.gl/lkGBKa 

 

 

 


