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Вдъхновението обикновено се 
определя като чувство на ен-
тусиазъм, получавано от ня-

кого или нещо, което дава на човека нови 
и творчески идеи. Според Hart (1998) 
вдъхновението е специфичен  еписте-
мичен (свързан със знанието и позна-
нието) процес, който осигурява психо-
логическа и духовна подкрепа.  Според 
Thrash (2021) вдъхновението е еписте-
мично-мотивационен епизод, в който 
индивидът се събужда за това, което 
е ценно, и е пропит с духа, за да изра-
зи това разбиране. Траш и Елиът опре-
делят вдъхновението чрез три негови 
характеристики. Първата е събуждане 
и гласи, че вдъхновението се предизвик-
ва от някаква идея или човек, вместо да 
се случва без видима причина. Второто 
е трансцендентност, което твърди, че 
вдъхновението води до осъзнаване на 
нещо, което е по-добро или по-важно от 
обичайните грижи. Третият се нарича 
мотивация, което означава, че вдъхно-
вението енергизира и задвижва поведе-
нието (Milyavskaya et al., 2012).

Въпреки че вдъхновението може 
да бъде разглеждано и като личностна 
черта, което означава, че някои хора 
могат да бъдат по-вдъхновени от дру-
ги, днес все повече хора осъзнават, че 
вдъхновението е специално състояние 
в живота на всеки човек, а не привиле-
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гия само на необикновени хора, занима-
ващи се с изкуство, мистика или наука.

Например Hart (1998) провежда 70 
интервюта с обикновени хора и разкри-
ва, че вдъхновението изглежда е нещо, 
което почти всеки от нас преживява и 
за което има известно разбиране. Всич-
ките 70 участници в изследването на 
Hart успяват да опишат преживява-
ния на вдъхновение в различни конте-
ксти. Обхватът на тези преживявания 
включва описания на дълбоко мистич-
ни и върхови преживявания, но включ-
ва и по-малко монументални моменти, 
понякога в творчеството или решава-
нето на проблеми, а също и в ежеднев-
ните преживявания (Hart, 1998).

Kaplan (2005) пише, че исторически 
вдъхновението е имало строги религи-
озни и мистични конотации. Той смя-
та, че от тази гледна точка вдъхнове-
нието е свързано с движение на Духа, 
проникващ в преживяванията на чо-
века. Може да се каже, че чрез вдъхно-
вението човек диша в Божественото. 
Опитът на човечеството показва, че 
това дишане в Божественото води до 
откровения в мистиката, в творчески-
те виждания на хората на изкуството, 
в раждането на нови идеи за изобрета-
телите, в промените в разбирането 
и в схващанията на учения, както и в 
трансформиращо осъзнаване за чове-
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въпрос №2 за честотата на практику-
ване, който има отново степенувани, 
но по-различни възможни отговори. 
Въпросникът беше предоставен в елек-
тронна форма и разпространен сред 
групи на практикуващи и изучаващи 
Паневритмия в социалните мрежи и на 
преподаватели по Паневритмия.

Изследвани лица: 77 човека на въз-
раст от 23 до 82 години (средно 50,1; SD 
9,13), от които 62 (80,5%) са жени и 15 
(19,5%) – мъже. Те са практикували Па-
невритмия между 6 месеца и 50 години 
(средно 10,9; SD 10,7) и мнозинството 
от тях (73 човека) живеят и обичайно 
практикуват Паневритмия в големи и 
малки населени места в България, като 
практикуващите в по-големите градо-
ве са мнозинство (София (n=32), Плов-
див (n=8), Варна (n= 4), Русе (n= 4), Бургас 
(n= 3), Габрово (n= 2), Белово, Благоев-
град, Велико Търново, Казанлък, Нови 
пазар, Пазарджик, Севлиево, Сливен, 
Стамболийски, Троян, Трън, Харманли, 
Хасково и в няколко села). Освен това 
четирима от участниците живеят и 
обичайно практикуват Паневритмия в 
чужбина – Канада (n=3) и Норвегия (n=1). 
Eдин от респондентите е студент. От 
отговорите на въпрос каква е професи-
ята им се установява, че изследваните 
лица практикуват много разнообразни 
професии: в областта на образование-
то и науката (учители, преподаватели, 
учени), здравеопазването, икономика-
та, търговията, музиката, изобрази-
телното изкуство, застраховането, 
както и програмисти, еколог, юрист, 
дизайнер, агроном, готвач и др.

Отпаднали от изследването: въ-
просникът беше попълнен от 83 лица, 
от които четири бяха отстранени 
от изследването, защото никога не 
са практикували Паневритмия от 22 

ка, следващ духовен път (Kaplan, 2005). 
От духовната история по нашите земи 
познаваме легендарната и мистична 
фигура на Орфей, който, според Дийн, 
е „архетип на съвременния творец“ 
(Дийн, 2015).

Независимо от разбирането за 
произхода на вдъхновението, то е все 
повече търсено от съвременните хора. 
В този смисъл е полезно да се изучава 
какви дейности и практики са в със-
тояние да засилват вдъхновението и 
съответно творческите способности.

Паневритмията е уникална бъл-
гарска и европейска психофизическа 
практика, която се практикува близо 
век и намира все повече привърженици 
по цял свят. В нея се съчетава благот-
ворното влияние на множество хармо-
нично съчетани фактори като музика, 
движение, слово, поезия, философия, 
концентрация на мисълта, геометрия, 
контакт с природата и социално взаи-
модействие. По-нататък в тази ста-
тия ще обсъдим как Паневритмията 
създава благоприятна среда за култи-
виране на вдъхновение.

МЕТОДИКА НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Настоящото изследване има за 

цел да събере данни от практикуващи 
Паневритмия за нейното влияние вър-
ху вдъхновението им и върху твор-
ческите им способности. За целта на 
това изследване съставихме въпрос-
ник с отворени и затворени въпроси 
(виж приложение 1). Да се отговори на 
всички затворени въпроси/твърдения 
беше задължително и изискваше из-
бор на една от следните пет степени: 
„никога, рядко, понякога, често, много 
често, винаги”. Изключение прави само 
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март до 22 септември на открито (n=3) 
или имат големи липси в отговорите. 
Отстранихме и отговорите на два-
ма юноши, защото преценихме, че са 
твърде малко, за да се обособят в от-
делна група, и в такъв случай предпо-
читаме изследването да е само с лица в 
зряла възраст. Така изследването ни се 
базира на отговорите на 77 лица в зря-
ла възраст.

Статистически методи. За ста-
тистическите изчисления в това из-
следване беше използвана статисти-
ческата програма JASP 0.16.3.0.

РЕЗУЛТАТИ И 
ОБСЪЖДАНЕ
Получените резултати са видни в 

таблици 1-4.

път месечно и 2 пъти седмично. Само 13 
души (17%) обичайно практикуват Пане-
вритмия на открито с по-висока често-
та, а пък 11 души (14%) практикуват Па-
невритмия много рядко. Въпросите 2b и 
2c, видни в табл. 1, показват, че почти 
всички от изследваните лица също така 
слушат и пеят музиката на Паневрит-
мията, като на 34 от тях (44%) това се 
случва доста често (3-7 пъти седмично). 
Сравнението на отговорите 2а, 2b и 2c 
показва, че изследваните слушат музи-
ката на Паневритмията и пеят нейни-
те песни много по-често, отколкото 
практикуват Паневритмия.

Само 16 човека (21%) от изследва-
ните посочват, че свирят музиката 
на Паневритмията, което изглежда 
на пръв поглед малко, но всъщност ве-
роятно е нормална или дори вероятно 
леко завишена стойност, ако се сравни 

с процента, свирещи на инструмент 
сред българската популация. Устано-
вихме, че от всички изследвани 24 души 
никога не са посещавали курс по Пане-
вритмия, а 41 души (53%) са посещавали 
такъв между 1 път месечно и 2 пъти 
седмично. Преподаващите Паневрит-
мия сред изследваните са 17 души.

Таблица 1. Вид и честота на заниманията с Паневритмия

В
ъ

п
р

ос
 №

Какви и колко чести са обичайно заниманията Ви с Паневритмия?

Подвъпроси / брой отговорили >

нико-
га

много 
рядко

1-3 
пъти 
в ме-
сеца

1-2 
пъти 
сед-

мично

3-4 
пъти 
сед-

мично

5-7 
пъти 
сед-

мично
2а Практикувам Паневритмия между 

22.03. и 22.09. на открито - 11 25 28 5 8

2b Слушам музиката на Паневритми-
ята 1 11 17 14 19 15

2c Пея песните на Паневритмията 1 11 16 22 15 12
2d Свиря музиката на Паневритмията 61 7 4 2 - 3
2e Ходих на курс по Паневритмия за 

начинаещи 24 6 16 25 2 4

2f Преподавам Паневритмия 60 8 4 2 1 2

В табл. 1 (№2а) се вижда, че най-
голям процент (36%) от изследваните 
лица обичайно практикуват 1-2 пъти 
седмично Паневритмия на открито от 
март до септември. Мнозинството от 
респондентите – 53 души (69%) практи-
куват Паневритмия обичайно между 1 
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В

ъ
п

р
ос

 №

Твърдение

Възможни отговори (избира се един от тях)
и брой лица, дали съответния отговор

никога рядко поня-
кога често много 

често винаги

3 Заниманията ми с Паневритмия 
ме вдъхновяват да сътворя или 
направя нещо

- 6 15 27 17 12

4 По време на Паневритмия или 
след нея ми идват вдъхновяващи 
идеи за решаване на творчески 
задачи

- 4 25 23 19 6

13 Заниманията ми с Паневритмия 
засилват способностите ми да 
намирам решения на творчески 
задачи в професията си

1 4 24 20 15 13

14 Заниманията с Паневритмия ми 
помагат да намирам творчески 
решения на задачи от ежедневния 
ми живот

- 5 21 25 13 13

16 От Паневритмията се засилват 
способностите ми да намирам 
необичайни решения на творчески 
задачи

2 3 22 22 14 14

24 Заниманията ми с Паневритмия 
засилват моите творчески спо-
собности

- 3 16 24 12 22

25 Заниманията ми с Паневритмия 
влошават моите творчески спо-
собности

71 4 2 - - -

В табл. 2 са показани основните 
твърдения за връзката на заниманията 
с Паневритмия и вдъхновението с броя 
отговори, дадени за всяка степен. От-
говорите общо показват, че на почти 
всички изследвани (75-77 от 77 души) им 
се е случвало да забележат, че Паневрит-
мията засилва творческите им способ-
ности по един или друг начин, като на 
мнозинството от тях това се случва 
често или много често, или винаги. Смя-
таме, че това е впечатляващ факт.

Всички изследвани смятат, че за-
ниманията им с Паневритмия ги вдъх-
новяват да сътворят или направят 
нещо, като на 27 от тях това се случ-
ва често, на 17 – много често, а на 12 
– винаги. На всички анкетирани им се 
е случвало по време на Паневритмия 
или след нея да им идват вдъхновяващи 
идеи за решаване на творчески задачи, 
като на 23-ма това се случва често, на 
19 – много често, а на 6 – винаги.

Таблица 2. Основни твърдения за връзката на заниманията с Паневритмия и вдъхновението
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Забележителна част – 22 души 
(29%) от изследваните, смятат, че Па-
невритмията засилва творческите 
им способности винаги, на 16% това се 
случва много често, а на 31% – често.

Цели 97% (75 души) смятат, че Па-
невритмията засилва способностите 
им да намират необичайни решения 
на творчески задачи, като на 29% (22 
души) това се случва понякога, на други 
29% – често, на 18% – много често, и на 
18% – винаги.

На въпроса относно влошаване на 
творческите способности от Пане-
вритмията, 92% отговарят, че това 
никога не им се е случвало. Само на 5,2% 
(4 души) рядко, а на 2,6% (2 души) поня-
кога им се е случвало да им се влошат 
творческите способности от Пане-
вритмия. За съжаление 5 от тези 6 не 
са пожелали да уточнят защо им се 
случва това. Само един уточнява, че 
след Паневритмия се чувствал уморен 
и затова след нея до обяд не извършвал 
творчески дейности. Обичайно след 
Паневритмия здравите хора с добра 
физическа годност се чувстват осве-
жени, пълни с енергия и добро настрое-
ние, но е възможно при определени хора 
с остри или хронични заболявания, с 
твърде заседнал начин на живот, осо-
бено ако е съчетан и с много напред-
нала възраст, да има ограничена по-
носимост към физическа активност и 
практикуването на Паневритмия да е 
твърде уморително за тях.

Всички изследвани посочват, че им 
се е случвало заниманията с Паневрит-
мия да им помагат да намират творче-
ски решения на задачи от ежедневния си 
живот, като на 32,5% (25 души) това се 
случва често, на 16,9% (13 души) – много 
често, и на 16,9% се случва винаги (виж 
табл. 2).

На 98,70% им се е случвало Пане-
вритмията да засилва способностите 
им да намират решения на творчески 
задачи в професията си, като на 26% (20 
души) това се случва често, на 19,5% (15 
лица) – много често, и на 16,9% (13 лица) 
се случва винаги. Тези факти е добре да 
получат внимание от вземащите упра-
вленски решения и от работодатели-
те, които търсят и ценят повишава-
нето на творческите способности на 
служителите си.

Следващата група въпроси (виж 
табл. 3) изследват способността на 
Паневритмията да носи вдъхнове-
ние в конкретни творчески области. 
Hart (1998) отбелязва емпиричния 
опит, показващ, че някои хора нами-
рат вдъхновение в някои области, но 
не го разширяват в други области от 
живота си. Затова данните в табл. 3 
по-скоро показват способността на 
Паневритмията да засилва вдъхнове-
нието и творческата работа на хора 
с вече развити и утвърдени творче-
ски интереси в определени области, 
отколкото да разширява областите, 
в които те творят. Въпреки това е 
възможно и разширяването на обла-
стите, в които човек твори, благода-
рение на Паневритмията. Последното 
се потвърждава и от споделеното от 
двама наши участници, които посоч-
ват, че имат развиване в нова твор-
ческа област, което свързват с Пане-
вритмията.

Един от мъжете в това изслед-
ване споделя: „Паневритмията е сред 
една от малкото практики, които съм 
намерил, които ме повдигат, оживя-
ват, вдъхновяват. Прави ме по-уверен, 
по-издръжлив на външните и вътреш-
ни препятствия и противоречия (…). За-
почнах да пиша понякога и стихове”.



238

100 ГОДИНИ ШКОЛАТА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО Варна 2022

А една от жените пише: „От ня-
колко години се занимавам с плъстене 
на вълна, като това се превърна в мое 
хоби. Първоначално започнах с малки 
елементи, а след това започнах да пра-
вя пана, килими. Отскоро се замислих, 
че този процес се разви при мен вслед-
ствие на Паневритмията, на приобща-
ване към братството. Всичко стана 
някак постепенно и неочаквано“.

В
ъ

п
р

ос
 №

Твърдение

Възможни отговори (избира се един от тях) 
и брой лица, дали съответния отговор

никога рядко поня-
кога често много 

често винаги

5

Заниманията ми с Паневритмия 
ме вдъхновяват да творя в об-
ластта на музиката – съчинявам 
песни, музика и др.

37 15 13 9 - 3

7
Заниманията ми с Паневритмия 
ме вдъхновяват да творя тек-
стове – поезия, проза и т.н.

29 20 19 3 3 3

8

Заниманията с Паневритмия ме 
вдъхновяват да творя в областта 
на визуалното изкуство и занаяти 
– рисуване, скулптура, фотогра-
фия, творческо тъкане и др.

21 18 21 7 6 4

9
Заниманията ми с Паневритмия 
ме вдъхновяват да творя в об-
ластта на танцовото изкуство

28 17 15 12 1 4

10 Заниманията ми с Паневритмия 
засилват чувството ми за хумор 10 9 23 19 9 7

11
Паневритмията ме вдъхновява да 
творя в областта на театрално-
то или филмовото изкуство

51 14 7 3 - 2

12
Паневритмията ме вдъхновява да 
творя в областта на кулинарно-
то изкуство

15 25 18 6 8 5

15

Паневритмията ме вдъхновява 
да работя за своето усъвършен-
стване като човек – да сътво-
рявам себе си

- - 5 29 8 35

Данните в табл. 3 показват, че 
от предложените сфери на вдъхнове-
ние най-силно и категорично проявена 

е способността на Паневритмията да 
вдъхновява 100% от практикуващите 
я да работят за своето усъвършенст-
ване. Това е една по-висша проява на из-
куство, в която самият човек е произ-
ведението на изкуството, което той 
сътворява. На внушителните по коли-
чество 45,5% (35 души) вдъхновение за 
това благодарение на Паневритмията 
идва винаги, на 10,4% идва много често, 

а на 37,7% идва често. Следващата об-
ласт по сила на проява от посочените 
в табл. 3 е засилването на чувството 

Таблица 3. Вдъхновение в конкретни творчески области
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за хумор. Цели 87% от участниците по-
сочват, че заниманията с Паневритмия 
засилват в една или друга степен чув-
ството им за хумор. Макар и не толко-
ва известно, чувството за хумор бива 
причислявано също към творческите 
прояви на човека. Следва да посочим, 
че във всички области на творчест-
во, посочени в табл. 3: музикалното и 
словесното творчество, визуалното 
изкуство, танцовото изкуство, теа-
тралното и филмовото изкуство и ку-
линарното изкуство, има често/много 
често и винаги вдъхновени от Пане-
вритмията.

Следващата група показатели, 
включени в нашия въпросник, се отна-
сят до създаването на благоприятни 
условия за проява на вдъхновението, 
които смятаме, че са налични в Пане-
вритмията (виж табл. 4). Hart (1998) 
пише: „Въпреки че не изглежда възмож-
но да създадем вдъхновение, изглежда 
вероятно да можем да създадем благо-
приятни условия, за да го ухажваме или 
поканим“. Именно към темата „култи-
виране на вдъхновение“ се отнася след-
ващата част от изследването ни.

Първото твърдение в тази таб-
лица: „Заниманията ми с Паневритмия 
ме вдъхновяват да пея или свиря“, сме 
отнесли към темата култивиране 
на вдъхновение, въпреки че то може 
да се отнесе и към вдъхновението за 
творчески изяви в областта на музи-
ката. Според автора на Паневритмия-
та – Учителя Беинса Дуно (Петър Дъ-
нов), „музиката облагородява и развива 
чувствителността на човека” (Дънов, 
2011). Той също казва: „Сега аз разглеж-
дам музиката не само във външната, 
но и във вътрешната ѝ страна (…). Пи-
сателят не може да пише, ако не е му-
зикант. Художникът не може да рисува 

добре, ако той не е музикант“ (Дънов, 
2011). Учителя Беинса Дуно смята, че 
заниманията с музика облагородяват, 
създават характера на човека и му по-
магат усилията му в каквото и да е на-
правление да се увенчаят с успех, вклю-
чително и дори в творческата сфера 
(Дънов, 2008). Затова ние тук разглеж-
даме пеенето и свиренето като сред-
ство за култивиране на вдъхновение. 
Данните ни (табл. 4) показват, че на 
96% от анкетираните им се случва да 
се вдъхновят да пеят или свирят от 
заниманията си с Паневритмия, като 
на 65% това се случва често, много чес-
то или винаги.

Установено е, че положителните 
настроения подтикват към творчест-
во (Xiao et al., 2015). Това се потвърж-
дава и от изследваните от нас лица. 
Установихме, че 100% от тях смятат, 
че Паневритмията засилва положи-
телните им емоционални състояния, 
което им помага да творят по-успеш-
но, и на цели 88% от тях това се случва 
често, много често или винаги. Този ре-
зултат от настоящото изследване е в 
синхрон с данните за засилването на 
положителните емоционални състо-
яния от Паневритмията, установено 
експериментално и в други изследвания 
(Червенкова, 2013; Червенкова, 2010).

Паневритмията е практика, коя-
то цели да хармонизира вътрешния 
свят на човека и да му помогне да има 
по-хармонични отношения с цялото би-
тие. Така тя стимулира здравето, раз-
витието и благополучието на човека 
и обществото (Беинса Дуно, 1938). Из-
глежда, че тя наистина успешно балан-
сира вътрешно практикуващите я и 
така им помага в творчеството, защо-
то подобно нещо са преживявали 100% 
от нашите изследвани, като на 90% 
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от тях това се е случвало често, мно-
го често или винаги. Установено е, че 
Паневритмията стимулира социално-
то формиране на децата, а също подо-
брява емоционалното и когнитивното 
им функциониране (Матанова, Янкова, 
2007а и 2007б; Михалкова, и съавт., 
2001; Matanova, Dimitrova, Ancheva, 
2004). Тя също подобрява социалните 
умения при възрастните и подобрява 
социалното функциониране (Червенко-
ва, 2004; Червенкова, 2013, с.165). Публи-
куван е обстоен теоретичен анализ на 
пътищата, по които заниманията по 
Паневритмия успешно развиват парт-
ньорските и социалните умения (Чер-
венкова, 2018). Сто процента (100%) 
от анкетираните в настоящото из-
следване лица също потвърждават, че 
заниманията с Паневритмия засилват 
уменията им за добро общуване, а също 
смятат, че това им помага при колек-
тивно сътворяване на нещо. При 75% 
от тях това се случва често, много 
често или винаги; и неслучайно един от 
тях споделя: „Паневритмията засилва 
вярата ми в доброто във всеки човек, 
без значение какъв е. Засилва желание-
то ми за колективен труд и съгражда-
не на нещо заедно“.

Също 100% от анкетираните по-
сочват, че Паневритмията ги прави по-
работоспособни и така мога да творят 
повече, и 84% от тях посочват, че пре-
живяват това често, много често или 
винаги. Този факт също показва, че дори 
онзи анкетиран, който беше посочил, че 
макар и рядко, му се случва да се влоша-
ват творческите му способности от 
Паневритмията, защото се чувствал 
уморен след нея, тук се е присъединил 
към мнозинството, считащо, че Пане-
вритмията ги прави по-работоспособ-
ни и така по-способни да творят.

Всички, попълнили нашия въпрос-
ник, смятат, че Паневритмията по-
добрява умствените им способности, 
и благодарение на това по-лесно нами-
рат решения на творчески задачи. Бла-
годарение на силното си благоприятно 
въздействие върху психичното със-
тояние (Червенкова, 2013, с. 134-167) 
и наличието на множество фактори, 
присъщи на Паневритмията, като ге-
ометрични фигури, синхронизиране с 
музика, абстрактни идеи и т.н., Па-
невритмията съдържа обясними фак-
тори, които подобряват свойствата 
на вниманието, разширяват неговия 
обхват, засилват психичната гъвка-
вост и осъзнатостта и подобряват 
паметта (Червенкова, 2013, с. 114, 149, 
154, 254).

Известни са три социални факто-
ра, които изглеждат важни за твор-
ческото поведение: социално подпо-
магане, предизвикано от простото 
присъствие на другите;  моделиране, 
имитация на наблюдавано поведение и 
мотивационна ориентация (Amabile et 
al., 2018).  Hart (1998) намира, че вдъх-
новението е поглъщащо и заразно, за-
щото се култивира от простото ни 
общуване с вдъхновяващо нещо или 
някой. Всички участници в нашето из-
следване потвърждават, че Паневрит-
мията им помага да общуват с хора, 
които имат творческа нагласа и твор-
чески способности над обичайните и 
това ги вдъхновява да творят, като 
61% преживяват това често, много 
често или винаги.

Установено е, че заниманията с 
Паневритмия повишават оптимизма, 
самочувствието на личността, на-
деждата като личностна черта и спо-
собността за справяне с трудности в 
живота (Червенкова, 2013, с. 171-173). 
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В настоящото ни проучване 100% от 
участниците смятат, че Паневрит-
мията ги зарежда с оптимизъм и уве-
реност, че ще успеят да решат дори 
по-трудните си творчески задачи ус-
пешно, което е в синхрон с посочените 
изследвания.

Паневритмията е основана на 
дълбока философска и идейна основа, 
която в Паневритмията представя, 
обсъжда и утвърждава висши ценнос-
ти и добродетели със средствата на 
музиката, словото и движението. За-
това смятаме за лесно обясним факта, 
че всички анкетирани посочват, че Па-
невритмията ги свързва с висши идеи и 
ценности, които ги вдъхновяват, като 
на 86% това се случва често, много чес-
то и винаги.

До момента беше установено, че 
5-6-месечно начално обучение по Пане-
вритмия засилва честотата на вдъхно-
вението (Червенкова, 2013). Също така 
изследване на практикуващи Паневрит-
мия (поне един път седмично) в началото 
и края на един паневритмичен сезон не 
показва повишаване на вдъхновението, 
изследвано със скалата за вдъхновение 
на Траш и Елиът (Червенкова, 2013). По-
следното не се потвърждава от насто-
ящото изследване, което показва през 
личния опит на анкетираните практику-
ващи силно изразено позитивно влияние 
на Паневритмията върху преживявани-
ята на вдъхновение. Възможно е скалата 
за вдъхновение на Траш и Елиът, която е 
доста кратка, да не е най-подходящият и 
чувствителен инструмент за изследва-

В
ъ

п
р

ос
 №

Твърдение

Възможни отговори (избира се един от тях) 
и брой лица, дали съответния отговор

нико-
га рядко поня-

кога често много 
често

вина-
ги

16 Заниманията ми с Паневритмия ме 
вдъхновяват да пея или свиря 3 5 19 26 10 14

17

Паневритмията засилва положи-
телните ми емоционални състо-
яния, което ми помага да творя 
по-успешно

- - 9 23 17 28

18
Паневритмията ме балансира вът-
решно, което ми помага в творче-
ството

- - 8 22 14 33

19

Заниманията с Паневритмия засил-
ват уменията ми за добро общуване, 
което ми помага при колективно 
сътворяване на нещо

- 2 17 22 15 21

20
Паневритмията ме прави по-рабо-
тоспособен и така мога да творя 
повече

- 3 9 26 16 23

21

Паневритмията подобрява умстве-
ните ми способности и така по-лес-
но намирам решения на творчески 
задачи

- 2 17 24 16 18

Таблица 4. Вътрешни и външни благоприятни условия за творчество, повлиявани от Паневритмия
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не на вдъхновението при практикуващи 
Паневритмия. Също е възможно практи-
куването на Паневритмия за повече от 
един сезон да влияе по-силно на вдъхно-
вението и съответно на творческите 
способности.

За да проверим дали и доколко 
ефектите на Паневритмията върху из-
питваното вдъхновение са свързани с 
продължителността и честотата на 
нейното практикуване, направихме до-
пълнителен корелационен анализ. Първо 
кодирахме със смислово съответства-
щи числени стойности отговорите за 
честотата на три най-съществени и 
най-практикувани от участниците в 
изследването ни форми на занимание с 
Паневритмия (2a, 2b и 2c видни в табл.1): 
„Практикувам Паневритмия между 
22.03. и 22.09. на открито“, „Слушам му-
зиката на Паневритмията“, „Пея песни-
те на Паневритмията“ по следния на-
чин: никога = 0; много рядко = 1; 1-3 пъти 
в месеца = 2; 1-2 пъти седмично = 3; 3-4 
пъти седмично = 4; 5-7 пъти седмично 
= 5. После сумирахме резултатите на 
всеки участник по тези три показателя 
(2a+2b+2c) и така създадохме допълни-
телен показател, който ги обединява.

Също така кодирахме със смис-
лово съответстващи числени стой-
ности отговорите за честотата на 

трите най-обобщаващо описващи пре-
живяването на вдъхновение твърдения 
от въпросника – тези с номера 3, 4 и 24 
(видни в табл. 2) по следния начин: нико-
га = 0; рядко = 1; понякога = 2; често = 3; 
много често = 4; винаги = 5. После суми-
рахме резултатите на всеки участник 
по твърдения 3, 4 и 24 и така създадо-
хме нов показател, който ги обединява 
(3+4+24). Следващата стъпка бе да на-
правим корелационен анализ. Използ-
вахме коефициента на корелация на 
Крюгер-Спирмън – R (95% CI). Получени-
те резултати са видни в таблица 5 от 
Приложение 2. Те показват следното, 
което бихме искали да коментираме:

1. Няма статистически значима 
зависимост между годините на прак-
тикуване на Паневритмия и който и да 
е от показателите, показващи често-
тата на практиката и на полученото 
от нея вдъхновение. Следователно дав-
ността на практикуването на Пане-
вритмия при изследваните от нас лица 
няма връзка с честотата на нейното 
практикуване, на пеенето на песните ѝ 
и слушането на музиката ѝ. Също уста-
новяваме, че няма зависимост между 
продължителността на практикуване 
и честотата на възникване на вдъх-
новение, провокирано от Паневритми-
ята. Това означава, че дори и по-скоро 

22

Паневритмията ми помага да общу-
вам с хора, които имат творческа 
нагласа и творчески способности 
над обичайните, и това ме вдъхно-
вява да творя

- 5 25 20 11 16

23
Паневритмията ме свързва с висши 
идеи и ценности, които ме вдъхно-
вяват

- - 7 20 20 30

27

Паневритмията ме зарежда с опти-
мизъм и увереност, че ще успея да 
реша дори по-трудните си творче-
ски задачи успешно

- - 11 20 14 32
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практикуващите Паневритмия могат 
да се радват на засилване честотата 
на вдъхновението толкова, колкото и 
по-отдавна практикуващите.

2. Тези, които по-често практику-
ват Паневритмия, както и тези, кои-
то по-често пеят песните ѝ, по-често 
са вдъхновени. Също така тези, които 
имат по-висок общ резултат от су-
марния показател за честота на прак-
тиката (2a+2b+2c), по-често са вдъ-
хновени, като корелацията е умерена, 
положителна и статистически значи-
ма (Spearman‘s R=0.368, p-value < .001).

3. Има значителна, положителна 
и статистически значима зависимост 
между честотата на практикуване на 
Паневритмия и честотата на слуша-
не на музиката ѝ (Spearman‘s R=0.540, 
p-value < .001). Има значителна, по-
ложителна и статистически значи-
ма зависимост между честотата на 
практикуване на Паневритмия и чес-
тотата на пеене на паневритмични-
те песни (Spearman‘s R=0.546, p-value < 
.001). Следователно тези, които прак-
тикуват по-често, също така са склон-
ни да слушат по-често музиката на Па-
невритмията и пеят по-често песните 
ѝ, както и обратното.

4. Има силна, положителна и ста-
тистически значима зависимост меж-
ду честотата на слушане музиката на 
Паневритмията и честотата на пеене 
на паневритмичните песни (Spearman‘s 
R= 0.772, p-value< .001). Следователно 
тези, които пеят по-често песните 
на Паневритмията, са много склонни 
също да слушат по-често музиката ѝ, 
както и обратното.

Според Hart, T. (1998) въпреки че 
не може да кажем, че конкретни съби-
тия предизвикват вдъхновение, има ня-
кои общи причини, които са свързани с 

преживяването на вдъхновение и това 
включва: контакт с природата, изпит-
ване на любов, страдание и/или смелост, 
среща с идеи, качества, музика, упраж-
нения и красота. В тази връзка ще от-
бележим, че Паневритмията съдържа 
разнообразна и вдъхновяваща музика с 
универсална музикотерапевтична на-
соченост, представлява упражнения, 
свързва човека с красотата в природа-
та и човека, среща с вдъхновяващи идеи 
и хора и създава условия за преживяване 
на обич към „всичко живо в цялата все-
лена“. Също така практикуването на 
Паневритмия е сред природата и поста-
вя практикуващите в контакт с нея, а 
Учителя Петър Дънов също е на мнение, 
че красивата природна среда стимули-
ра вдъхновението: „Поетите са писали 
най-хубавите си произведения при вдъх-
новение, получено от красиви картини 
на природата“ (Дънов, 2008а). Може да 
обобщим, че Паневритмията предоста-
вя множество условия, чиито способно-
сти да благоприятстват преживяване-
то на вдъхновение са добре известни.

Hart, T. (1998) посочва: „Може да ос-
ъзнаем, че начинът, по който се отна-
сяме към нашето семейство, работа 
или дори към следващото си хранене, 
е също толкова възможност да бъдем 
вдъхновени, колкото и нашата све-
щена практика на изкуството или ре-
лигията“. Подобно е разбирането и на 
Учителя Петър Дънов, който смята, 
че всички хора се нуждаят от вдъхно-
вение, и то ежедневно.

Трябва да отбележим, че Паневрит-
мията е не само увлекателна музикална 
гимнастика, но също изкуство на краси-
ви и осмислени движения и взаимодейст-
вия, философия, сближаване с красотата 
и радостта, одухотворяване, смяна на 
фокуса на съзнанието от тривиалното 
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към вдъхновяващото човека, свързване 
със своята душа. Паневритмията функ-
ционира едновременно като физическа, 
психична, духовна и мистична практика, 
която всеки възприема и използва на ни-
вото, на което иска и се нуждае. Затова 
разбиранията за нея и опитностите с 
нейните плодове са много разнообразни. 
Ето още от споделените преживявания 
на анкетираните от нас лица с нея:

„Паневритмията ми помогна да 
изляза от много противоречиво за мен 
състояние. В неделите след курса по 
Паневритмия усещах вдъхновение и 
желание за живот, пеех песните и това 
ме държеше до следващата неделя. Сега 
не мога да си представя живота си без 
Паневритмия.“

„Искам да споделя за вечерта, в 
която за първи път играх Евера. Беше 
невероятно усещане и то продължи с 
часове. Чувство на сливане с всичко, на 
лекота и хармония. Незабравимо!“

„Когато за първи път посетих ме-
роприятие за Паневритмия, останах 
с изключително приятно и вдъхновя-
ващо впечатление и настроение. Все-
ки път след това, когато посещавах 
мероприятията, имах чувството, че 
бях зареден с положителни, творче-
ски и светли мисли. (…) Като цяло Па-
невритмията е изключително полезно 
и одухотворено мероприятие. Не само 
упражнения на физическо ниво – като 
че ли тя е отваряне на портал към по-
висока вибрационна сфера.“

„От пет години нямам възмож-
ност да играя Паневритмия и много ми 
липсва. Когато ходех да играя, ходех с 
такова желание и вдъхновение, беше ми 
много приятно, потапях се в друг свят 
– духовен и извисен. След Паневритмия 
се чувствах заредена с енергия и зао-
биколена от позитивни хора, които се 

поздравяват чистосърдечно и очите 
им светят, а лицата им сияят от Бо-
жествена светлина. Аз това виждах и 
съм Благодарна на Бог, че имах честта 
да се докосна до този Божествен танц. 
(…) Имам нужда от Паневритмията да 
ме вдъхновява, да се радвам и да виж-
дам доброто у хората. И здравословно 
се чувствах по-добре.”

„Работя като музикален педагог. 
Текстовете, музиката, движенията 
на Паневритмията ми бяха неизменен 
най-добър помощник във възпитанието 
на човешките добродетели в децата, в 
стимулиране на техните и моите твор-
чески заложби. Свиренето и пеенето на 
Паневритмията за мен е празник.“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашето изследване показва, че за-

ниманията с Паневритмия са щедър 
извор на вдъхновение за мнозинство-
то от практикуващите я. Сферите на 
проява на изпитваното вдъхновение 
и творчество, благодарение на Пане-
вритмията, са много и разнообразни. 
Това са добри новини за всички хора, 
които търсят вдъхновението, за да 
освети живота им, независимо дали те 
са творци, учени, гении, или обикнове-
ни хора, които преживяват малките 
вдъхновения всеки миг. Надяваме се 
това изследване да стигне до повече 
хора и да им помогне да си уговарят по-
чести срещи с вдъхновението.

Благодарим на всички, участвали в 
това анкетно проучване. Вярваме, че то 
открива едно ново поле за бъдещи още 
по-задълбочени и обширни изследвания 
относно способността на заниманията 
с Паневритмия, да поканват и култиви-
рат вдъхновението и да засилват твор-
ческите възможности на човека.
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Приложение 1. 
Бележка към Приложение 1: Въпроси с номера 2 и 3 са представени със снимка, за да се илюстрира 
графичния вид на електронния въпросник.  
 
ВЪПРОСНИК „Как влияе Паневритимията на творческите способности“ 
ИНСТРУКЦИЯ 
Моля, попълнете въпросника като отбележите верните отговори. Пишете само за своята лична 
опитност относно резултатите в следствие на заниманията Ви с Паневритмия.  
За да изпратите отговора си е нужно да натиснете лилавия бутон с надпис "Submit" след последния 
въпрос.  
Благодарим Ви за участието! 
Означение: * Required (въпрос, на който е задължително да се отговори) 

1. Колко години практикувате Паневритмия?*  

 
 

 
4. По време на Паневритмия или след нея ми идват вдъхновяващи идеи за решаване на творчески 

задачи* 
Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  

5. Заниманията ми с Паневритмия ме вдъхновяват да творя в областта на музиката – съчинявам 
песни, музика и др.* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
6. Заниманията ми с Паневритмия ме вдъхновяват да пея или свиря* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
7. Заниманията ми с Паневритмия ме вдъхновяват да творя текстове – поезия, проза и т. н.* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги 
8. Заниманията с Паневритмия ме вдъхновяват да творя в областта на визуалното изкуство и 
занаяти – рисуване, скулптура, фотография, творческо тъкане и др.*  



Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги 
9. Заниманията ми с Паневритмия ме вдъхновяват да творя в областта на танцовото изкуство*  

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
10. Заниманията ми с Паневритмия засилват чувството ми за хумор* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
11. Паневритмията ме вдъхновява да творя в областта на театралното или филмовото изкуство*  

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
12. Паневритмията ме вдъхновява да творя в областта на кулинарното изкуство*  

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
13. Заниманията ми с Паневритмия засилват способностите ми да намирам решения на творчески 
задачи в професията си* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
14. Заниманията с Паневритмия ми помагат да намирам творчески решения на задачи от 
ежедневния ми живот* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
15. Паневритмията ме вдъхновява да работя за своето усъвършенстване като човек – да 
сътворявам себе си* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
16. От Паневритмията се засилват способностите ми да намирам необичайни решения на творчески 
задачи* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги 
17. Паневритмията засилва положителните ми емоционални състояния, което ми помага да творя 
по-успешно* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
18. Паневритмията ме балансира вътрешно, което ми помага в творчеството* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
19. Заниманията с Паневритмия засилват уменията ми за добро общуване, което ми помага при 
колективно сътворяване на нещо* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
20. Паневритмията ме прави по-работоспособен и така мога да творя повече*  

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги 
21. Паневритмията подобрява умствените ми способности и така по-лесно намирам решения на 
творчески задачи* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
22. Паневритмията ми помага да общувам с хора, които имат творческа нагласа и творчески 
способности над обичайните и това ме вдъхновява да творя*  

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
23. Паневритмията ме свързва с висши идеи и ценности, които ме вдъхновяват* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
24. Заниманията ми с Паневритмия засилват моите творчески способности*  

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги 
25. Заниманията ми с Паневритмия влошават моите творчески способности*  

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много често       винаги  
26. Ако заниманията с Паневритмия влошават Вашите творчески способности, опишете как точно и 
защо според Вас става това 
27. Паневритмията ме зарежда с оптимизъм и увереност, че ще успея да реша дори по -трудните си 
творчески задачи успешно* 

Колко често?         никога       рядко      понякога      често       много  често       винаги 
28. Ако искате да споделите опитности за връзката на Паневритмията с Вашите творчески 
способности и вдъхновение, може да го направите тук:  
29. Вашата възраст*: 
30. Вашата професия*: 
31. Вашият пол*:         жена         мъж      друго … 
32. Вашето местожителство*: 
33. Къде практикувате Паневритмия най-често? 



Приложение 2. 
Таблица 5. 

Корелационен анализ 

Spearman's Correlations  

Variable   
Godini 

praktika 
2a.Chestota 

praktika 
2b.Slusha 
muzikata 

2c.Pee 
pesnite 

2a+2b+2c 3+4+24 
3.P me 
vduhn. 

4.Vdahn 
idei 

24.Zas. 
tvor. sp. 

1. Godini 
praktika 

 
Spearman's 
rho 

 —                  

  p-value  —                          

2. 
2a.Chestota 
praktika 

 
Spearman's 
rho 

 0.105  —                

  p-value  0.359  —                       

3. 2b.Slusha 
muzikata 

 
Spearman's 
rho 

 -0.045  0.540 *** —              

  p-value  0.695  < .001  —                    

4. 2c.Pee 
pesnite 

 
Spearman's 
rho 

 -0.135  0.546 *** 0.772 *** —            

  p-value  0.239  < .001  < .001  —                 

5. 2a+2b+2c  
Spearman's 
rho 

 -0.022  0.761 *** 0.912 *** 0.890 *** —          

  p-value  0.850  < .001  < .001  < .001  —              

6. 3+4+24  
Spearman's 
rho 

 -0.043  0.317 ** 0.365 ** 0.252 * 0.368 *** —        

  p-value  0.709  0.005  0.001  0.026  < .001  —           

7. 3.P me 
vduhn. 

 
Spearman's 
rho 

 -0.058  0.244 * 0.377 *** 0.253 * 0.340 ** 0.802 *** —      

  p-value  0.615  0.031  < .001  0.025  0.002  < .001  —        

8. 4.Vdahn 
idei 

 
Spearman's 
rho 

 -0.037  0.243 * 0.215  0.213  0.262 * 0.845 *** 0.610 *** —    

  p-value  0.745  0.032  0.059  0.061  0.020  < .001  < .001  —     

9. 24.Zas. 
tvor. sp. 

 
Spearman's 
rho 

 -0.063  0.287 * 0.316 ** 0.176  0.316 ** 0.818 *** 0.415 *** 0.562 *** —  

  p-value  0.586  0.011  0.005  0.123  0.005  < .001  < .001  < .001  —  

 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
Бележка: В сборника от конференцията е пропуснато публикуването на приложенията, които авторът 
добавя в този електронен вариант на статията. 
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