ВЪТРЕШЕН СМИСЪЛ НА ПАНЕВРИТМИЯТА – БЕИНСÁ ДУНÓ
Принципите трябва да проникнат в обществото. Чрез внасянето на
паневритмията в училището и обществото ще се създаде едно съвсем ново
поколение – здраво физически и духовно годно за работа.
Целта на паневритмията – тя може да даде големи резултати. Ако всички
българи биха играли всяка сутрин паневритмия съзнателно, никакво зло не би
постигнало държавата им и никога не биха боледували. Ние играем паневритмия,
за да се свържем с невидимите помагачи от всички светове и по този начин да
улесним пътя на българския народ (15.06.1938 г.).
Бог изпрати великия Си Дух на земята, а вие сте назначени на служба при
Него като стрелци и телохранители. Дадено ви е оръжие в ръцете, с което строго
да пазите изпълнението на Великия Закон, т.е. да пазите мира и хармонията в
човешките души, а не да насочвате даденото ви оръжие против Великия, всявайки
раздори и разногласия помежду си. Внимавайте! Оръжието ви е дадено. Зависи от
вас къде ще го насочите – дали против низшите души (прояви), или против оная
Велика Огромна Божествена Сила, която само с мисълта си може да ви заличи от
лицето на земята. Велико оръжие е паневритмията, която ви дадох. От вас зависи
къде и към кого ще го насочите и от това зависи мира и хармонията не само
между вас, но и в света.
Ако правилно изпълнявате упражненията на паневритмията, положителните
сили в Природата ще текат през вас и Божествената Любов ще ви свърже един за
друг в безкрайния кръг на Всемира. Обаче правите ли грешки в паневритмичните
упражнения, вие насочвате оръжието си против Великото, към Бога („... т.е. против
самите вас, против собствените си желания и стремежи към Бога и спъвате
собственото си развитие.“ - Галилей Величков, „Изгревът” на Бялото Братство, пее
и свири, учи и живее“, том IV, с. 232), и съответно спъвате собственото си
развитие. И казвате после, че този или онзи е крив за сегашното ви положение в
света. Никой не ви е крив, а само вие самите, защото погрешното изпълнение на
паневритмичните
упражнения
предизвиква
отрицателно
отношение
(отрицателното движение“, пак там) на силите в Природата и те именно
разбъркват кашата в света. А виновни за нея сте вие.
Будни бъдете, защото злото ви дебне, за да ви изненада и нанесе
неочаквания удар, с който да ви докаже, че като ученици на Бялото Братство вие
не сте си научили урока. Добрият ученик не трябва да прави погрешки, нито да
допуска да бъдат правени от другите. Злото е голям професор. Пред него всеки
ученик на Бялото Братство се изправя и казва своя урок. Професорът е неумолим,
ако ученикът не знае урока си, ще бъде жигосан от неговата пръчица.
Паневритмията е голяма сила, която ще даде подем в света („Паневритмията
е велика сила, която ще даде нов подем на света.“, пак там). Великите души, които
направляват света, ще ви чуят като пеете и свирите. Паневритмията е, с която вие

ще им поднесете ключа на това Учение, което носи мир в човешките души.
Този ключ Великите души трябва да получат от вас и вие сте длъжни да им
го дадете. С него те ще отключват и подават ръка на човешките души, потънали в
света на голямата заблуда. Тогава ще блесне светлината в тяхното съзнание и те ще
разберат смисъла на своя живот. С други думи, Великите души ще присадят дивия
свят с калема на Любовта. Присаденият свят отвътре ще добие нова светлина и
нов подем със съвършено други стремежи: от инволюция към еволюция, от
непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към Божествена Любов, от
егоизъм към самопожертване. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била
при слизането надолу – такава ще бъде и при възлизането нагоре, според
въртенето на Земята.
(Пейте, свирете и играйте паневритмията. Внимавайте да не се карате
помежду си кое да пеете и кое – не. Защото ще си ида и вие ще останете без
благословение. Който бърза, да си отиде по работата, а другите да продължават да
пеят и играят.)
Забележка: Последният абзац съществува в т.нар. втори вариант на този
текст. По същество двата варианта, с които разполагаме са еднакви, но например
първите два абзаца от настоящия текст липсват във втория вариант.

