
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПАНЕВРИТМИЯ  

ЗА ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА ПО-ХАРМОНИЧНО И ПО-ПОЛЗОТВОРНО, ЗА 
ВСИЧКИ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ  ПРАВИЛА: 

1.     Преди започване на Паневритмията участниците се нареждат в правилен кръг на две ръце 
разстояние. 

2.     Багаж, дрехи и подобни  не се оставят в кръга, а далече извън него. 

3.     След започване на изпълнението, не се пресича кръга на Паневритмията. Ако някой иска да 
отиде от другата страна на кръга, заобикаля от външна страна по посока на движение на кръга. 

4.     Добре е всички участници да идват 5-10 минути преди започването на Паневритмията. 
Закъснелите изчакват пауза между две упражнения, за да се включат в кръга, за да не нарушават 
общия ритъм и да не притесняват играещите, заставайки твърде близо до тях. 

5.     Разстоянието между двойките по време на изпълнение на Първия дял не трябва да превишава 2 
метра. В противен случай се получава нежелателна празнина между двойките. Тази твърде 
голяма дистанция Учителят Беинса Дуно  е наричал “порта” и изрично е обяснил, че тя не бива да 
се допуска, а ако все пак се получи, се коригира своевременно (по време на игра, или в паузите). 
Всяка двойка отговаря преди всичко за дистанцията между себе си и предната двойка, като 
съблюдава тя да не е повече от 2 метра. 

6.     По време на изпълнението участниците са концентрирани и не е желателно говорене, особено 

на висок глас. Ако имате забележки към околните, запазете ги след като приключи 

паневритмията. 

7.     За наблюдаващите Паневритмията се препоръчва да са поне на 2-3 метра разстояние от кръга. 

8.     В центъра на кръга са само музикантите и певците. 

9.     Авторът на Паневритмията е препоръчал при наличието на хор в центъра, играчите от кръга да 
пеят мислено. Ако няма певци,  може да се пее на глас и от играещите в кръга, но тихо и вярно. 

10.  Всички по-отдавна играещи Паневритмия, който са добре запознати с нея, носят отговорност за 
хармоничното и изпълнение. Те отговарят и за начинаещите, които не са запознати с настоящите 
правила. Затова е желателно добронамерено и своевременно да съдействат на начинаещите, 
относно запознаването им с тези правила.Учителят Беинса Дуно е препоръчал тези, които не 
знаят Паневритмия първо да наблюдават, после да се учат да играят извън кръга и след това да 
се включват. Това би осигурило едно много по-добро и хармонично изпълнение на упражненията. 

11. Облекло: дрехите за паневритмия са свободни, непрозрачни, бели или светли на цвят. По време 
на празниците е прието поне участниците в най-вътрешния кръг да бъдат облечени в 
традиционно облекло за паневритмия според препоръките на Учитeля Беинса Дуно: жените с 
широка бяла рокля с дълъг ръкав и колан, мъжете със свободни бели ризи и панталони, с колан. 
(За справка - архивните снимки на Ярмила Ментцлова и Мария Тодорова.)     

12. Препоръка: Учителят Беинса Дуно е препоръчал тези, които не знаят Паневритмия първо да 
наблюдават, после да се учат да играят извън кръга и след това да се включват. Това би 
осигурило едно много по-добро и хармонично изпълнение на упражненията. 

 

“Дето Любовта царува, смут не става. Дето Мъдростта управлява, реда не се нарушава…”                                                                                                
Беинса Дуно 


