Dit boek geeft de Paneuritmie weer, een heilige dans, ons aangereikt door de
geïnspireerde Bulgaarse spirituele Meester Peter Deunov (Beinsa Douno). De
fundamentele principes van het Onderricht van Beinsa Douno zijn Liefde,
Wijsheid en Waarheid.

”Liefde brengt leven. Wijsheid brengt kennis en licht die ons helpen om de
Natuurwetten te bestuderen. Waarheid die straalt in de ziel brengt vrijheid van
elke zwakheid en ondeugd. De waarheden zijn verborgen in de voordrachten.
Ik heb daarin deze waarheden neergelegd voor toekomstige generaties.”

”Er bestaat niets groters dan deze principes: er is geen directer of zekerder
weg. In deze drie principes ligt de verlossing van de wereld.”
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Peter Konstatinov Deunov (Beinsa Douno)
(1864-1944, geboren in Bulgarije)
Beinsa Douno, een grote en inspirerende spirituele leermeester, componist en
musicus, is gekomen om de leer van Christus te verkondigen.
"De ideeën die ik in de voordrachten en lezingen uitdraag hebben hun oorsprong in het goddelijke.Wat Christus heeft gezegd en wat ik zeg, komen
voort uit de zelfde bron. Ik ben gekomen om de liefde te openbaren en om
haar op aarde te brengen. Dat is mijn opdracht."
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Inleiding
De Paneuritmie is een heilige dans die dagelijks gedanst wordt tussen het lente
en het herfst punt. De paneuritmie of 'het hoogste kosmische ritme' en 'de universele bewegings harmonie' is een levende cirkel van schoonheid, harmonie
en eenheid. De muziek en de bewegingen zijn door de Meester Beinsa Douno
gegeven. Hij verklaart:
"De Paneuritmie brengt leven, kracht, vreugde en schoonheid in de menselijke
ziel."
"De Paneuritmie is een harmonieuze creative manifestatie van het Goddelijke
en het universum."
"Als jullie de bewegingen van de Paneuritmie op de juiste wijze uitvoeren, zullen er positieve energieën door jullie heenstromen en de liefde van God zal jullie met elkaar verbinden in een oneindige cirkel in het universum."
"De Paneuritmie is de sleutel tot mijn onderricht, die vrede brengt aan de menselijke ziel. De menselijke ziel moet deze sleutel van jullie ontvangen; jullie
moeten die aan haar geven. Hij zal de zielen wekken die nog in de wereld van
de vergetelheid zijn gedompeld. Het bewustzijn van deze wezens zal verlicht
worden, en ze zullen de zin van hun leven begrijpen."
De Paneuritmie wekt de menselijke ziel om open te staan voor het goddelijke.
Zij geeft inspiratie aan de wereld. De dansbewegingen van de Paneuritmie zijn
een bewuste wisselwerking tussen de natuur en de dansers. Iedere dans, met
zijn speciale lichaamsbewegingen, heeft een symbolische betekenis, en drukt
een speciaal gevoel, een speciale gedachte uit, waarin ook de Goddelijke Geest
wordt weerspiegeld. De enkele fragmenten * die in deze handleiding worden
weergegeven vormen slechts een korte inleiding.
Om de spirituele betekenis van de paneuritmie te kennen, te voelen en te ervaren, is het noodzakelijk om de diepzinnige principes en wetten van het onderricht te begrijpen. Ieder die de paneuritmie goed zou willen leren en volledig
zou willen profiteren van deze sublieme heilige dans, zou het hele onderricht
moeten bestuderen, onderzoeken en leren.

* de fragmenten zijn cursief gedrukt en de verwijzingen worden aan het eind
van het boek gegeven. Zie voor meer bijzonderheden het Bulgaarse
Paneuritmieboek (1993), dat is samengesteld door Krum Vazharov en Maria
Mitovska en uitgegeven door Vsemir, Sofia.
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De principes van de Paneuritmie
Volgens de meester Beinsa Douno liggen er zeven principes ten grondslag aan
de Paneuritmie. Deze Principes worden hier uitgelegd door middel van een
selectie van fragmenten uit het onderricht.
1. Het principe van de hogere noëtische * rede
"Er is een innerlijke wet, een noëtisch bewustzijn, die leiding geeft aan het
bewustzijn van alle wezens. Dit essentiële bewustzijn leidt alle andere bewustzijnsvormen en bepaalt ieders positie in het leven."
"Met het woord 'noëtisch' bedoelen we het soort manifestaties waarin de mensen een constante ononderbroken band tussen alle dingen in de Natuur kunnen
zien. Zulke mensen kunnen noëtisch genoemd worden omdat zij de werking van
deze Goddelijke band in zowel goede als kwade dingen zien."
"Iedere gedachte, ieder gevoel, iedere handeling die mensen verrichten moet
noëtisch zijn. Alleen zo zullen ze hun problemen goed kunnen hanteren en zullen ze hun leven in harmonie kunnen opbouwen."
"Wanneer de liefde tot de mensen komt, voelen ze dat hun innerlijk ruimer
wordt en zijn ze bereid de hogere noëtische rede te dienen. Dit houdt ook in dat
ze alle mensen dienen."
2. Het principe van de overeenkomst
"Wanneer de mensen zowel zichzelf als de processen van de Natuur bestuderen, zien ze dat de processen in de fysieke wereld dezelfde zijn als die in de spirituele wereld."
"Iedere lichamelijke beweging die we maken wordt vergezeld van een bepaalde psychische verandering."
"Iedere beweging drukt een bepaalde muzikale toon uit. Wanneer de beweging
samenvalt met de toon die ermee overeenkomt ontstaat er een grote kracht."
"Het is mooi wanneer beweging en muziek met elkaar verbonden zijn. Het is
nog mooier wanneer het spreken er eveneens mee verbonden is. Bewegingen
volgen dezelfde wetten als tonen, ze moeten muzikaal zijn."
3. Het principe van de vibratie of beweging
"Het leven is beweging. Zolang je leeft moet je bewegen."

*We hebben het woord 'noëtisch' gebruikt omdat er in het Engels geen woord is dat overeenkomt met
het Bulgaarse woord 'razoumen' dat qua betekenis een combinatie is van de ideeën van rede, gezond
verstand, wijsheid en spirituele intelligentie. Het woord 'razoumen' verwijst ook naar de diepe innerlijke betekenis en verwantschap die in en tussen alle dingen bestaat, hetgeen niet alleen abstract begrepen moet worden, maar ook als het licht van God in ieder van ons ervaren moet worden.
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"De wet van de zelfbeheersing komt overeen met de wet van beweging."
"Onze bewegingen moeten gracieus zijn. Slechts met dit soort bewegingen kunnen we de harmonie herstellen die nu verloren is gegaan."
"De mensen kunnen door bewegingen of een deel van hun energie ontvangen
of weggeven. De mensen zouden hun bewegingen bewust moeten gebruiken en
ze in het fysieke leven toepassen als een middel om energie te transformeren."
"Werk bewust aan jezelf om je bewegingen te verbeteren."
"Wanneer je een natuurlijke beweging maakt die in overeenstemming is met de
wetten van de Natuur, zul je van binnen een grote vreugde voelen."
"Als mensen goede relaties willen hebben, elkaar willen liefhebben en zich ontwikkelen, moeten de vibraties van hun bewegingen in harmonie zijn. Je kunt dit
bereiken door deze dansen te doen."
4. Het principe van de polariteit of dualiteit
"De discipel van de Goddelijke school moet weten dat er tegenover alle negatieve krachten in de Natuur daarmee overeenkomende positieve krachten
staan, zoals deugden en gaven. Je moet deze wet kennen. Men moet niet alleen
over de positieve dingen leren, maar ook over de negatieve. Het is belangrijk
voor een mens om goed gebruik te maken van alle omstandigheden die hij in
zijn leven tegenkomt."
"De energie van de aarde is in de morgen positief en in de middag negatief.
Daarom wordt in de psalmen gezegd dat vreugde in de morgen komt. Vreugde
is positieve energie, verdriet negatieve. Op dezelfde manier is het goede positieve energie en het kwade negatieve."
"Kosmische energie komt in ons leven op dezelfde manier als electriciteit en
magnetisme. Deze energie stroomt naar alle mensen toe en naar binnen, Zij die
meer electriciteit ontvangen hebben zijn harder, terwijl zij die meer magnetisme ontvangen hebben zachter zijn."
"De geest is de positieve energie van de mensen, terwijl het hart de negatieve
energie is; de wilskracht echter is neutraal. Als je wilskracht niet sterk is, kun
je de energieën van de geest en het hart niet beheersen."
"Een voorwaartse en een achterwaartse beweging, dit zijn de twee stromingen,
de één electrisch, de ander magnetisch. De rechtervoet heeft een bepaalde
invloed: die van de actieve kant van de electriciteit, en de linkervoet, de passive kant, heeft een andere invloed: de invloed van het magnetisme."
5. Het principe van het ritme
"Toen de filosofen uit de oudheid zeiden: 'Ken Uzelf', bedoelden ze dat de mensen de twee wetten van de steeds terugkerende bewegingen moesten leren: 'de
wet van eb en vloed' en 'de wet van de ritmische beweging.' Er zijn stromingen
vanuit het middelpunt naar de buitenkant en omgekeerd. Er is in alles een eb
en vloed, een stijgen en dalen, en een ontstaan en verval."
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"De ritmische beweging van het bloed in het menselijk hart volgt de ritmische
golven van de zon. Denk er daarom altijd aan dat je hart en je hartslag in harmonie moet zijn met de hartslag, het ritme van de zon."
"Er is een vast ritme bij het spreken, lopen en handelen. De mensen zouden de
ritmes die door de Natuur zelf zijn vastgesteld moeten respecteren."
6. Het principe van oorzaak en gevolg
"Het karma dat de mensen zelf scheppen heeft tot gevolg dat de menselijke
geest afdwaalt van zijn pad. De wet van het karma is er niet om de mensen
bang te maken, maar om ze de oorzaken en de gevolgen van de dingen te laten
zien. Wanneer de mensen beseffen dat de positie die zij op dit moment hebben
vrijwillig is ingenomen, in overeenstemming met hun eigen wil, dan zullen zij
een groot deel van hun ongeluk en ellende van dit moment kunnen vermijden."
"Het verkeerde ligt niet in het feit dat je een fout hebt gemaakt, maar in het feit
dat je die fout niet verbeterd hebt. Zodra je je fout beseft moet je hem verbeteren."
"Als je goed doet aan je buurman, zal hij op een dag een rol in je leven spelen
waarbij hij je licht en warmte geeft; je ontwikkeling is onmogelijk zonder licht
en warmte."
"Om je karma teniet te doen moet je met alle mensen bevriend worden."
"Als je de wet van het karma teniet wilt doen, houd je dan aan de wet van de
Goddelijke liefde."
7. Het principe van de eenheid of verwantschap
"Alle mensen, alle wezens zijn deel van het Goddelijk organisme."
"Wanneer men op aarde komt en samenwoont met mensen, dieren, planten en
mineralen, kan men niet losstaan van hun invloed. Het geheel van de Natuur
beïnvloedt de menselijke wezens, maar wij beïnvloeden ook de Natuur. Deze
wet is onvermijdelijk."
"Iedere beweging, iedere gedachte, ieder gevoel moet in harmonie zijn, met de
Goddelijke wet waaraan alle wezens in het collectieve bewustzijn onderworpen zijn."
"Wanneer alle wezens met ons in harmonie zijn voelen we een eeuwige vreugde."
"Als de mensen zich aan de grote wetten van het bestaan hielden, zouden ze
verbonden worden met de noëtische wezens als energieën die in harmonie met
het hele universum werken. Deze noëtische wezens werken voor het geluk van
alle mensen. Zij werken voor de verwezenlijking van het nieuwe geloof, het
geloof van de liefde."
"Verbind jezelf met alle goede mensen die met liefde voor de Goddelijke zaak
werken - wat ook hun geloof of nationaliteit is. Slechts op deze manier zullen
mensen begrijpen waarom ze op aarde zijn gekomen."
"De liefde van God verenigt alle mensen. Dit is een schitterende waarheid die
dagelijks getest wordt."
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Algemene instructies
voor de uitvoering van de Paneuritmie
Met de musici in het middelpunt vormen de dansers twee aan twee een cirkel.
Allen staan met hun gezicht tegen de richting van de klok in, de partners op
armlengte afstand, rondom het middelpunt van een kring, en ze vormen twee
concentrische kringen (foto 1 en 2).
"Alle fysieke lichamen in de ruimte die hun energie bewaren bewegen zich
voort in een cirkelvormige baan. Hetzelfde geldt voor mensen die hun energie
moeten bewaren. Zij moeten zich in een cirkelvormige baan voortbewegen. Al
het individuele en collectieve lijden is het resultaat van het verlies van deze
Goddelijke energie."

foto 1
Bij bijna alle bewegingen is de algemene looprichting tegen de klok in. Alleen
bij het 'Springen', het 'Vierkant', de 'Vreugde van de aarde', enz. draaien de dansers òf hun gezicht òf hun rug naar het middelpunt van de cirkel (foto 3). Dat
wordt speciaal aangegeven bij de daarmee overeenkomende dansbewegingen.
"In de goddelijke wereld bewegen de krachten van rechts naar links, in de spirituele wereld van links naar rechts. In de fysieke wereld bewegen de krachten
in de richting die overeenkomt met de Goddelijke wereld."
De dansbewegingen van de Paneuritmie worden uitgevoerd op muziek die
door Meester Beinsa Douno is gecomponeerd.
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"Muziek is een kracht die de energie van de mensen transformeert."
"Muziek is één van de prachtigste middelen in de wereld om in harmonie met
jezelf te komen."

foto 2

foto 3
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"Wanneer je de dansbewegingen op muziek uitvoert, kies dan een partner of
een persoon die met jou in harmonie is. Als je niet in harmonie bent, of als je
elkaar hindert moet je niet met elkaar dansen."
Maria Todorova (links) en Iarmila Mentslova (rechts) dragen witte kleren,
zoals door de Meester wordt aanbevolen voor de uitvoering van de
Paneuritmie.

foto 4
Gedurende de pauzes in de muziek aan het einde van iedere dans (met uitzondering van de eerste tien dansen die achter elkaar uitgevoerd worden) staan de
dansers rechtop met hun voeten naast elkaar en de handen naast het lichaam,
met òf hun gezicht, òf hun rug naar het midden gekeerd, afhankelijk van de
volgende dans (foto 5).
Waneer men de Paneuritmie uitvoert moet men het lichaam rechtop houden.
"Het lichaam moet men rechtop houden. Wanneer men zich voorover buigt
betekent dit dat men twee centra heeft, één naar de Aarde gericht, de andere
naar de Zon. Als je voorover gebogen bent, ben je verbonden met de Aarde.
Dan heeft het middelpunt van de Aarde de overhand. Op die manier wordt er
een gebogen lijn gevormd. Dit is niet gunstig voor je. Je moet rechtop staan als
een kaars; het centrum moet de Zon zijn" (foto 6).
De dansoefeningen beginnen met de rechtervoet. Wanneer men danspassen
maakt moet het lichaamsgewicht eerst op de tenen komen, niet op de hielen
(foto 7).
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foto 5

foto 6
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foto 7

foto 8
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"Leer om bij het lopen eerst het gewicht op de tenen te laten rusten en dan op
de hielen. Op die manier voorkom je schokken voor het ruggemerg."
"De dansoefeningen worden met gratie uitgevoerd, met gestrekte armen en
benen, ongedwongen, maar je moet niet als een ballerina dansen."
"Als je je voeten los houdt maak je geen contact met de energie van de Natuur.
Daarom moeten de benen altijd gestrekt zijn, zodat ze wilskracht uitdrukken.
Als je je arm optilt en die niet goed uitstrekt, maak je geen contact met de zon.
Je moet harmonieus lopen om in contact te staan met de energiestromen die
van links en rechts komen. Iedere dansoefening is pas effectief wanneer je in
verbinding staat met de levende energie van de Natuur, de energieën van de
Aarde en de energieën van de Zon" (foto 8).
"Men moet de vingers van de handen niet gespreid, maar tegen elkaar houden"
(foto 9)

foto 9
"De armen en benen zijn twee tegenovergestelde polen en ze spelen een zeer
belangrijke rol. Iemand die niet weet hoe hij zijn armen en benen moet bewegen zal niet veel bereiken. Het hoofd bevindt zich tussen de twee polen. Het is
het centrum. Als je je armen goed beweegt, zul je vrij goed met de menselijke
wereld om kunnen gaan. Als je je benen goed beweegt, zul je een goede verhouding met de dierenwereld hebben."
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"Als je je ruggegraat op de juiste manier en gracieus beweegt, evenals de spieren die ermee verbonden zijn, zul je weten hoe je moet omgaan met het plantenrijk, en hoe je er energie aan kunt ontlenen."
"Iedere spier, iedere zenuw en iedere cel moet in beweging gezet worden"
(foto10).

foto 10
Wanneer men de Paneuritmie danst, moet men zich heel erg concentreren. Men
moet de begin-posities niet innemen vóór de muziek begint (een gedetailleerde beschrijving wordt alleen gegeven om de Paneuritmie makkelijker te leren).
Het bewustzijn moet volledig helder zijn. Men moet altijd op de musici afgestemd zijn, de danspassen op hun ritme maken en gereed zijn om samen met
hen te beginnen.
"De dansbewegingen worden geconcentreerd uitgevoerd. Wanneer je bezig
bent moet je niet kijken of eraan denken hoe de anderen ze uitvoeren, je moet
er zelf helemaal in verdiept zijn. Je gedachten moeten indalen in je armen, je
benen; elke cel moet er aan deelnemen. Het belangrijkste zijn de gedachten, de
gevoelens en de bewegingen. De gedachten geven leiding aan alles; de gevoelens geven inhoud, terwijl de bewegingen de kledij verschaffen, zonder welke
de handelingen onmogelijk zijn. De gedachten en de gevoelens moeten een
onderdeel zijn van de beweging en moeten doordringen tot in iedere cel" (foto
11, 12 en 13).
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foto's 11, 12, en 13.
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"De bewegingen van de Paneuritmiedansen zijn als een inleiding tot de
Goddelijke wereld. Door sommige dansen treed je de Goddelijke wereld binnen, door andere de spirituele wereld, door anderen, de fysieke wereld. Leer
om ze goed uit te voeren."
"Oefen de dansbewegingen stap voor stap, telkens een klein onderdeel, zodat
je ze goed kunt leren, voer ze met sympathie uit en nooit op een heftige of
abrupte manier. Een heleboel energie gaat verloren door heftige bewegingen;
die zijn heel anders van aard."
"Wanneer je de dansbewegingen uitvoert moet je geloven dat ze heilzaam voor
je zijn."
"De dansbewegingen spelen een belangrijke rol in de verjonging van de mensen. Als je ze goed en op de juiste manier uitvoert, zullen de rimpels op je
gezicht verdwijnen."
"Wanneer je de dansbewegingen uitvoert, kun je veel van je fouten rechtzetten.
Je kunt op zijn minst een aantal overgeërfde eigenschappen verbeteren."
"Er moet een innerlijk ritme in de dansbewegingen zijn, zodat ze nuttig en
gezond zullen zijn."
"Je bewustzijnstoestand moet 'ZEGENEND' zijn" (foto 14 )

foto 14
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De dansbewegingen van de Paneuritmie
1. ONTWAKEN*
"Wanneer je je wilt beschermen tegen de invloeden van de wereld, concentreer
je dan op je eigen middelpunt, op God in jezelf. Richt je mentale activiteit op
God. Dit is het ontwaken van je Goddelijke bewustzijn."
"Als het Goddelijke, Kosmische bewustzijn eenmaal is ontwaakt, leidt men een
subliem leven."
"Wanneer het Kosmische bewustzijn is ontwaakt, voel je een grote vreugde, die
niemand je kan ontnemen. Wanneer je dat bewustzijn nog niet hebt, is vreugde
maar af en toe aanwezig, en verdwijnt dan weer."
"Iedereen met een ontwaakt bewustzijn is jong, Men is dan verbonden met de
Witte Broeders en is lid van de Witte Broederschap."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
1. 'Ontwaken'.
1. Men plaatst de handen op de schouders, de handen licht tot vuisten
gebald, de voeten naast elkaar (figuur 1.1). Terwijl men met de rechtervoet een stap naar voren doet, spreidt men de armen uit in horizontale
stand, met de hand palmen naar beneden, de vingers gesloten (figuur 1.2).
2. Men plaatst de linkervoet een stap naar voren, en men plaatst de handen
weer op de schouders. Men herhaalt deze bewegingen tot het einde van
de melodie 'Ontwaken'.

fig. 1.1

fig. 1.2

2. VERZOENEN
"Je moet de tegenstellingen in jezelf met elkaar verzoenen. Ik vertel jullie een
grote Waarheid. Denk geen slechte gedachten. Alles in de wereld is goed."
* De eerste tien oefeningen, die 'DE EERSTE LENTEDAG' genoemd worden, worden achter elkaar,
zonder onderbreking gedanst.
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"Nederigheid is een proces dat er toe leidt dat er Goddelijke energie geabsorbeerd wordt. Je kunt deze Goddelijke energie niet in jezelf aanvaarden als je
geen nederigheid bezit."
"Nederigheid is een wet voor het bewaren van energie. De nederige mens doet
goed werk, terwijl hij erg weinig energie gebruikt."
"Nederig zijn betekent beseffen dat je in staat bent alles te doen en tegelijkertijd warm en hartelijk genoeg bent om te geven, zelfs aan een mier."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
2. 'Verzoening'
1. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en tegelijkertijd maakt
men met de armen een halve cirkelvormige benedenwaartse beweging en
weer terug tot de horizontale spreidstand (figuur 2.1).
2. Terwijl men met de linkervoet een stap naar voren doet, brengt men de
handen weer terug naar de borst, zoals bij het begin, de handpalmen
tegenover elkaar, de vingers aaneengesloten (figuur 2.2).
Men herhaalt deze bewegingen tot het einde van de melodie 'Verzoening'.

fig. 2.2

fig. 2.1

3. GEVEN
"Het geven is één van de grote processen van de Natuur in de fysieke wereld.
Hierdoor manifesteert God zich. Wees daarom even gul en edelmoedig als
God."
"Schenk met gulle hand en volgens de wet van de overvloed zullen de dingen
aan je terug gegeven worden. Zo'n noëtisch liefdesgeschenk zal de verlossing
brengen die je verwacht. Geef en wees niet bevreesd."
"Eén van de eigenschappen van grote Liefde is het geven aan anderen. Als je
die eigenschap eigen maakt, zul je het Goddelijke element in jezelf kunnen
behouden."
"Als je geeft, zul je ontvangen. Dat is de wet van de universele overvloed."
"Als je veel geeft, zal je veel ontvangen, als je weinig geeft, zal je weinig ontvangen; als je veel zaait, zal je veel oogsten; als je weinig zaait, zal je weinig
oogsten. Zo is de wet."
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"Houd je aan deze wet; je hebt overvloedig ontvangen dus geef ook overvloedig. Met andere woorden, zoals je van God ontvangen hebt, geef ook jezelf zo
aan anderen. Je ontvangt kennis, vrede en vreugde. Je moet hetzelfde aan
andere mensen geven. De mensen hebben een innerlijke impuls om te geven."
"Ze moeten die impuls niet onderdrukken. En als de mensen overvloedig geven,
zullen ze overvloedig ontvangen. Zodra je besluit om op deze manier te leven,
zul je de hulp ontvangen van alle goede, sublieme wezens op Aarde."
"Om het geven en ontvangen verstandelijk te verklaren, moeten de mensen er
dankbaar voor zijn. De energie die stroomt door de persoon die geeft en de
persoon die ontvangt is Goddelijk en hier moet men zich wel bewust van zijn.
Deze energie moet niet tevergeefs stromen."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
3. 'Geven'.
1. Terwijl men met de rechtervoet een stap naar
voren doet, strekt men de armen in een gevend
gebaar naar voren tot een horizontale positie, met
de handpalmen naar boven (figuur 3).
2. Men doet met de linkervoet een stap naar voren,
en men brengt de handen weer terug op de borst.
Men herhaalt deze bewegingen tot het einde van
de melodie 'Geven.'

fig. 3

4. STIJGEN
"Stijgen geeft de mensen vreugde. Behalve vreugde geeft het ze ook ruimte.
Wanneer de mensen afdalen naar de diepte, lijden ze, wat hun spirituele diepgang ontwikkelt. Deze diepgang correspondeert met de hoogte waarnaar ze
zijn gestegen. Als er geen afdaling naar de diepte is zullen de mensen wel
vreugde kennen, maar steeds op het hetzelfde ontwikkelingsnivo blijven."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag.'
4. 'Stijgen'.
1. Terwijl men met de rechtervoet een
stap naar voren doet, tilt men de
rechterarm omhoog, met de handpalmen naar voren en de vingers
recht.
Tegelijkertijd laat men de linker
arm naar beneden zakken, tot enigszins achter het lichaam (figuur 4.1).
fig. 4.1
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fig. 4.2

2. Men wisselt de armbewegingen,waarbij men ze met gracieuze bewegingen naar boven en beneden beweegt, en waarbij de linkerarm tegelijk met
de linkervoet omhoog gaat. Men herhaalt deze bewegingen tot
het einde van de melodie 'Stijgen'.
5. VERHEFFEN
"Wanneer we onze armen omhoog heffen, betekent dit dat we uitgaan van de
materiële wereld en ons naar de Goddelijke wereld begeven. Dat is evolutie.
Wanneer we de armen omlaag bewegen is dat involutie: het neerdalen van God
op de Aarde. Wanneer we omhoog naar de Heer gaan moeten we iets van Hem
mee terug nemen. Bij het naar beneden bewegen brengen we de goede dingen
die God ons gegeven heeft mee terug naar de Aarde. Dat is een zege voor ons
en alle mensen."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
5. 'Verheffen'.
1. Men doet met de rechtervoet een stap
naar voren en strekt beide armen naar
voren en dan omhoog, de handpalmen
naar voren, de vingers recht (figuur
5.1).
2. Terwijl men met de linkervoet een stap
naar voren doet, zwaait men de armen
met een gracieuze boog omlaag, tot iets
achter het lichaam (figuur 5.2).
Men herhaalt deze bewegingen tot het einde
van de melodie 'Verheffen'.

fig. 5.1

fig. 5.2

6. OPENEN
"Stel je ziel open voor het Goddelijke bewustzijn en beschouw alles vanuit dat
bewustzijn. Je kunt pas iets bereiken als je God aanvaardt als het doel van je
liefde. Je gedachten moeten altijd op God gericht zijn. Dan zal geen macht ter
wereld je kwaad kunnen doen."
"Stel je hart wijd open, zodat de Goddelijke warmte er kan binnenstromen en
je de vreugde en vervoering zult voelen. Stel je huis wijd open, zodat het
Goddelijk licht er kan binnenstromen en je stoutmoedig en dapper zal maken."
"Zo moeten de deuren van je geest en je hart altijd wijd openstaan, zodat je de
stem van God kunt horen zeggen:" Laat je oude bekrompen opvattingen los.
Verlaat het oude leven en ga het nieuwe in met een nieuw begrip."
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Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
6. 'Openen'
1. Terwijl men met de rechtervoet een
stap naar voren doet, laat men de
rechterarm vanuit de borst een horizontale halve cirkel maken, met de
rechterhandpalm naar beneden. De
linkerhand is op de heup (figuur
6.1)
2. Terwijl men met de linkervoet een
stap naar voren doet, brengt men de
rechterarm terug naar de borst
(figuur 6.2).

fig. 6.1

fig. 6.2

De wisselling van de armbeweging wordt aangegeven door de laatste lange
noot in de muziek. Men brengt dan de rechterarm terug naar de borst terwijl
men met de linkervoet een stap naar voren doet. Men plaatst de rechterhand op
de heup, en men maakt met de linkerarm een horizontale beweging naar links,
terwijl men met de rechtervoet de volgende stap naar voren doet.

7. BEVRIJDING
"Wat een mens bevrijdt van zijn lot is zijn liefde voor God. Door die liefde leert
hij de wet van het dienen. Wanneer een mens besluit God te dienen, bevrijdt hij
zich van de last van zijn lot, van de duistere slavernij waar hij aan ten prooi is
gevallen. De ketenen die zijn voeten binden vallen af."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
7. 'Bevrijding'
Men heeft de handen weer voor de
borst alsof men een horizontaal koord
vasthoudt (figuur 7.1).
1. Terwijl men met de rechtervoet een
stap naar voren doet, spreidt men de
armen uit in kleine naar beneden
gerichte halve cirkels tot men ze
weer horizontaal gestrekt houdt
met de handpalmen naar beneden
fig. 7.1
fig. 7.2
(figuur 7.2).
2. Terwijl men met de linkervoet een stap naar voren doet, brengt men de handen weer in de uitgangspositie. Men herhaalt deze bewegingen tot het einde
van de melodie 'Bevrijding'.
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8. HANDENKLAPPEN
"Eén van de eigenschappen van het leven is vreugde. Ieder die leeft zou blij
moeten zijn. Het is echter slechts de leerling die blij kan zijn, en slechts de
mens die vrij is kan leerling zijn. Zij die vrijheid ontberen kunnen geen leerling
zijn."
"De mens die licht en kennis bezit is bereid om met liefde en vreugde God te
dienen en Zijn wil te doen. Als dat het geval is, verheugt God zich en zal die
mens een goede leerling zijn en kennis verwerven."
"Het aanvaarden van de waarheid betekent het verkrijgen van de vrijheid.
Slechts de mens die vrij is zal het Koninkrijk van God als een vrij burger kunnen betreden. Als hij die vrijheid niet heeft, zou hij slechts een gast zijn, maar
er worden geen gasten ontvangen in het Koninkrijk van God."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
8. Handenklappen.
1. Terwijl men met de rechtervoet een stap naar voren
doet strekt men de armen uit tot een horizontale
stand, de handpalmen naar beneden.
2. Terwijl men met de linkervoet een stap naar voren
doet, strekt men de armen naar boven en naar buiten,
en klapt men met de handen voor de keel (figuur8).
Men herhaalt deze bewegingen tot het einde van de
melodie 'Klappen'.

fig. 8

9. ZUIVERHEID
"Jullie moeten streven naar absolute zuiverheid, absoluut licht en absolute
vrijheid.
Dat vraagt de Witte Broederschap van jullie allemaal. Maak absolute zuiverheid, absoluut licht, absolute waarheid en vrijheid het ideaal van jullie ziel.
Streef naar dit ideaal, zodat jullie de taak kunnen vervullen die de noëtische
wereld jullie heeft opgedragen."
"Een mens moet zich voeden met zuivere gedachten en gevoelens om spiritueel
en psychisch gezond te zijn. Daarom zei Christus:'Gij zult niet leven, tenzij gij
het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt'. Het vlees en het
bloed van Christus zijn het noëtische Woord."
"Als het noëtische Woord niet tot in de mens doordringt en zijn vlees en bloed
wordt, kan hij het goede in zich niet manifesteren, noch een spiritueel mens
zijn. Het Woord is een machtig iets."
23

Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
9. Zuiveren
1. Terwijl men met de rechtervoet een
stap naar voren doet, blaast men
zachtjes lucht door de vingers en
spreidt men voorzichtig de armen
tot een horizontale stand, met de
vingers enigszins uit elkaar (figuur
fig. 9.1
fig. 9.2
9.2).
2. Terwijl men met de linkervoet een stap naar voren doet ademt men in en
brengt men de armen weer in de uitgangspositie. Men herhaalt deze
bewegingen tot het einde van de melodie 'Zuiveren'.
10. VLIEGEN
"Als discipel moet je je van je fouten bevrijden, zodat je te weten kunt komen
in welk leven je je bevindt: in het materiële, het spirituele of het Goddelijke
leven. Van de mens die de Goddelijke wereld binnengaat wordt het bewustzijn
verruimd. Hij ontwikkelt zich vanuit het stadium van de rups tot het stadium
van de vlinder van 'een beperkende levenswijze' tot een leven in vrijheid."
"Wat zou de mens moeten doen om terug te kunnen keren naar het paradijs?
De wet van God ten uitvoer brengen. Dan keert de menselijke geest terug naar
de plaats waar hij vandaan gekomen is. Wanneer zal de wereld in een staat van
harmonie gebracht kunnen worden? Wanneer de mensen onbaatzuchtig de liefde aanvaarden en haar in praktijk brengen. De liefde zal het communicatiemiddel tussen de mensen zijn. Dan zullen ze vrij zijn en als vlinders rondvliegen. Moeten we dat geloven? Ja, dat moeten jullie geloven en zo zouden jullie
erover moeten denken."
"Deze ideeën zijn het licht dat de Heer in Zich draagt, het schitterende licht dat
ook de Heer ons schenkt."
"Werk in overeenstemming met de wetten van het licht. Werk als de Zon. Die
gaat iedere morgen op en geeft licht en warmte aan de hele wereld, zodat alle
levende wezens zich kunnen verheugen en van blijdschap vervuld zijn."
Bewegingen
Melodie 'De eerste lentedag'
10. Vliegen'.
Bij iedere stap maken de zijdelings
uitgestrekte armen een golvende beweging zoals de vleugels van een vliegende vogel (figuur 10). Men blijft deze
beweging maken tot het einde van de
melodie 'Vliegen'.
fig. 10
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11. EVERA
"Wanneer de mensen lessen leren uit hun spirituele weg door het leven, leren
ze de waarheid kennen die even noodzakelijk is voor de menselijke geest als het
licht voor hun ogen. Zoals de zon en zijn stralen noodzakelijk zijn voor de
fysieke wereld, zo zijn de waarheid en zijn uitstraling noodzakelijk voor de
mentale en de spirituele werelden."
"De eerste fundamentele wet is waarheid in praktijk brengen. Het Koninkrijk
van God tolereert geen fraude.
"De tweede fundamentele wet is wijsheid en kennis in praktijk te brengen. De
noëtische wereld wenst dat alle mensen hun levenslessen met liefde en volharding leren. De mensen leven als ze studeren. Het leven is niets anders dan een
onophoudelijk streven de kennis te verwerven die voortkomt uit het sublieme
Goddelijke principe."
"De derde fundamentele wet is de wet van de liefde, de liefde die het leven
voortbrengt."
"Dat betekent dat de mensen moeten streven naar de Goddelijke wijsheid die
hun kennis geeft; naar de waarheid die hun vrijheid geeft; naar de liefde die
hun leven geeft; naar het leven dat hun vreugde geeft; naar de kennis die hun
kracht geeft; en naar de vrijheid die hun ziel in staat stelt zich te verruimen."
Bewegingen
Melodie 11. 'Evera'
Alle dansers staan met hun gezicht naar het midden van de kring, met hun
gewicht op de linkervoet. Ze houden hun armen zoals men in figuur 11.1 kan
zien.
1. Men zwaait de armen naar rechts, waardoor het lichaamsgewicht op de rechtervoet rust en de linkervoet alleen nog met de tenen de grond raakt. Men
bereikt met de armen een hoek van 45° (figuur 11.2).

fig. 11.1

fig. 11.2

fig. 11.3
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2. Men draait het lichaam van het midden naar buiten, en doet met de linkervoet een stap naar voren. Men heeft de armen omhoog (in de looprichting)
zodat alleen de linkerteen nog contact met de grond heeft. De armen zijn
gestrekt in een hoek van 45° met de handpalmen tegenover elkaar (figuur
11.3).
3. Met de rug naar het midden zwaait men de armen weer naar rechts, waarbij
het gewicht op de rechtervoet komt. Men herhaalt de bewegingen 1-3
afwisselend links en rechts. Men herhaalt de reeks van bewegingen tot het
einde van de melodie 'Evera'.
12. SPRINGEN
"Streef naar het Goddelijke, omdat het Goddelijke betekenis aan het leven zal
geven. Slechts door het Goddelijke in ons kunnen we het nieuwe leven gaan leiden."
Bewegingen
Melodie 12. 'Springen'
De dansers staan met hun gezicht naar
het midden van de kring. Wanneer de
muziek op het punt staat te beginnen,
heeft men beide armen naast elkaar
omhoog tot eenverticale stand, met de
handpalmen naar voren (figuur 12.1).
1. Bij ieder nieuw muzikaal motief
buigt men het lichaam vanuit het
middel naar voren. Men beweegt
de armen langzaam verder omlaag
en naar achteren tot eenhorizontale
positie, met de handpalmen fig. 12.1
fig. 12.2
fig. 12.3
omhoog (figuur 12.2).
2. Bij de zesde maat buigt men de knieën om te gaan springen. Men zwaait de
armen naar voren en omhoog en op het hoogtepunt van de sprong, op de
korte noot, klapt men in de handen, waarna men de armen onmiddellijk
spreidt (figuur 12.3). Op de laatste noot, met de handen in de begin positie
(figuur 12.1) komt men weer met de voeten op de grond.
13. WEVEN
"Je wilt vandaag een nieuwe basis aan je leven geven en je zou je moeten
afvragen hoe je je nieuwe toekomst vorm zult geven."
"Je zult je leven op een niewe manier inrichten, met een nieuwe energie en
motivatie voor een heel nieuw leven."
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"Bouw je huis met de bouwstenen van de liefde, metsel het met de vezels van
de wijsheid, versterk het met de bouwstenen van de waarheid."
"Vier dan feest thuis en vraag de liefde, de wijsheid en de waarheid om je
gasten te zijn. Bedien hen goed, zodat je van hen kan leren hoe je zou moeten
leven."
Bewegingen
Melodie 13. 'Weven'
De dansers gaan met hun
gezicht in de looprichting staan
en de rechter partner doet twee
passen naar voren. Men plaatst
de handen in de beginstand:voor de borst, met de
handpalmen omlaag en de
armen horizontaal (figuur
13.1). Wanneer de muziek
fig. 13.1
fig. 13.2
fig. 13.3
begint doet men met de rechtervoet een stapvooruit en men
spreidt de armen (figuur 13.2).
Bij de stap naar voren van de linkervoet brengt men de handen weer in de
beginpositie (figuur 13.3). Men herhaalt deze armbewegingen gedurende de
hele dans.
1. Doe 8 passen naar voren, bij de achtste pas de voeten naast elkaar.
2. Doe 8 passen naar opzij, waarbij men eerst met de buitenvoet over de
binnenvoet heen stapt, hetzij links of rechts. Men herhaalt deze passen op
zo'n manier dat de partners heen en weer weven, waarbij de één steeds achter de ander blijft.
Aan het eind van de dans zullen de partners gewisseld zijn. De partner die
achter is gebleven doet enkele passen naar voren, zodat hij weer naast de
ander staat.
14. DENK JUIST
"Welke gedachte is juist? De gedachte die licht, warmte en kracht brengt is
juist. De juiste gedachten en de juiste manier van voelen maakt je vrij."
"Logische, heldere gedachten vormen het materiaal waaruit de spirituele en
Goddelijke lichamen gemaakt worden."
"De gedachten zijn juist wanneer zij zich bezig houden met de mensheid als
geheel."
"Er bestaat in de Natuur een wet van wederzijdse interactie, een wet van
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wederzijdse hulp. Volgens deze wet zijn de gedachten die de mensen bereiken
juister en diepzinniger, als ze eerst door de geesten van veel mensen heen zijn
gegaan zonder hun impuls, kracht of zuiverheid te verliezen. Deze gedachten
zijn Goddelijk."
"Je kunt géén goede gedachten hebben als deze niet overeenkomen met de
gedachten van God. Als jouw geest niet in harmonie is met de Geest van God,
kun je niet juist denken. Dit is een van de wetten. Het gevolg is dat, als je tegen
de richting in beweegt van de Geest van God, je energie versnippert wordt en
je daadkracht langzamerhand verlamt. Dit is het belangrijkste, ieder van jullie
moet in harmonie zijn met de Goddelijke Geest, in harmonie met de wet volgens welke de Goddelijke Geest werkzaam is."
"En als je dus op aarde op de juiste manier wil leven, bewaar dan tenminste
altijd één heldere gedachte in je geest en één vreugdevol gevoel in je hart."
Bewegingen
Melodie 14. 'Denk juist'
DEEL I
De voeten naast elkaar, de armen zijn schuin omhoog naar rechts geheven, met
een hoek van 45°, de handpalmen tegenover elkaar (figuur 14.1).

fig. 14.1

fig. 14.2

fig. 14.3

De handen maken een grote boog omlaag langs het lichaam en weer omhoog
naar links, waarbij de handpalmen tegenover elkaar blijven. Bij het bereiken
van een hoek van 45° wordt de beweging omgekeerd uitgevoerd. De partners
blijven staan terwijl ze deze beweging herhalen, twee keer aan iedere kant.
DEEL II
Bij iedere stap vooruit, te beginnen met de rechtervoet, maken de handen cirkelvormige bewegingen alsof ze een bol liefkozen (figuur 14.2). Hier gaat men
mee door tot de derde herhaling van het woord 'krepi' (of 'steunen'), wat twee
keer voorkomt. Bij iedere herhaling van dit woord maakt men met de armen
een krachtige zijdelingse beweging (figuur 14.3)
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Na drie duwbewegingen maakt men weer de cirkelvormige bewegingen.
Men herhaalt al deze bewegingen.
15. AOUM
"Aoum is een woord van de Geest; wanneer je dit woord zingt, hoort de Geest
je en zal Hij je helpen, omdat de Geest begrijpt en weet wat je nodig hebt."
"Er wordt in de heilige geschriften gezegd dat de Geest ons alles zal leren.
Daarom zal de Geest van God, bijvoorbeeld de Geest van de Liefde, wanneer
die in ons doordringt, ons leren hoe we moeten bidden. Hij zal de menselijke
zonden uitwissen. De Geest is sterk en de Liefde van God is groot en oneindig,
en daarom kunnen zij de zonden van de mensheid van het verleden uitwissen."
"Het is nu aan jullie om zo'n grote liefde te willen manifesteren dat die al jullie fouten ongedaan zal maken. Verwacht niet dat iemand van buiten zal komen
om jullie te helpen. Jullie zullen zelf je fouten ongedaan kunnen maken, je geest
en je hart zuiveren, en de omstandigheden voorbereiden voor de komst van de
Geest van God in jullie. God wil dat de mens een zuiver hart heeft, een schoon
schrift waarin Hij Zijn wet kan schrijven."
"Wanneer je de krachten aanvaardt die vanuit de hogere wereld neerdalen, dan
verbind je je met hen en zul je in overeenstemming met de wetten van God gaan
leven. Dat betekent dat je de krachten van het menselijk brein leert ordenen en
beheersen. Pas deze methode toe, omdat die één van de beste, de minst gevaarlijke en de makkelijkste is. Het wordt 'een methode om zich met God te verbinden' genoemd, of 'een methode om de harmomie in de menselijke ziel te herstellen'."
Bewegingen
Melodie 15 'Aoum'. Het lied 'Aoum, Aoum, Aoum, Om,
Om, Aoumen' wordt vier keer herhaald.
1. Terwijl men met de rechtervoet een stap naar voren
doet, strekt men de rechterarm naar voren en omhoog
tot een hoek van 45°, terwijl men de linkerarm in de
tegenovergestelde richting naar beneden uitstrekt
(figuur 15). Men houdt het linkerbeen gestrekt, en men
tilt de gestrekte voet op aan heteind van ieder woord dat
gezongen wordt.
2. Men doet een stap naar voren met de linkervoet en men
voert de eerste beweging nu met de andere arm en het
andere been uit.
Men herhaalt deze bewegingen tot het einde van de
melodie 'Aoum'.
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fig. 15

16. ZONSOPGANG
"De mens die zich openstelt voor het Goddelijke in zich kan God in al zijn
manifestaties waarnemen. God is met hem, waar hij ook gaat. God begeleidt
hem in een soort licht. Dat is wat het betekent als de zon opgaat in de menselijke ziel. Verheug je wanneer het licht van de zon je begeleidt."
"Alles wat subliem en nobel is in de menselijke ziel kan zich alleen ontwikkelen onder invloed van de stralen van het Goddelijk licht, dat gemanifesteerd
wordt door de grote Wet van de Liefde. De Liefde van deze schitterende Zon,
die de hele kosmos verlicht, zou ook in ons moeten schijnen."
"Stel je open voor de eerste straal van de opkomende zon. Die is de belangrijkste; die is de zoon van de Waarheid. Die bevat de kracht en de macht van
de zon. Als je niet de eerste straal onvangt, heb je de zonsopgang gemist. Laat
die eerste straal tot je doordringen en je kunt in vrede naar huis gaan. De eerste straal draagt de rijkdom van alle volgende stralen in zich. De eerste straal
is de vrucht van de Zonsopgang van de luisterrijke Boom des Levens."
"De eerste zonnestraal bevat de helderste gedachte, het meest sublieme gevoel
en de prachtigste daad; de eerste straal die doordringt tot in de menselijke
ziel."
"Als alle mensen zich zouden openstellen voor de eerste zonnestraal, voor de
glorieuze Liefde van God, dan zou de wereld van nu vooruitgaan en zich goed
ontplooien. De mensen zouden dan gezondheid, kracht en welvaart bezitten."
Bewegingen
Melodie 16. 'Zonsopgang'

fig. 16.1
fig. 16.2
fig. 16.3
fig 16.4
DEEL I
Men plaatst de handen voor de borst, met de handpalmen naar beneden, zoals
in figuur 16.1.

30

1. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren, men blijft met de linkervoet op de tenen staan, en men tilt de handen langzaam boven het hoofd
(figuur 16.2).
2. Men doet met de linkervoet een stap naar voren terwijl men de handen naar
buiten keert en tot een horizontale stand naar beneden laat zakken, met de
handpalmen naar beneden (figuur 16.3).
3. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en men draait de handen
zodat ze tegenover de borst zijn en brengt ze dan weer terug naar de borst
alsof men zachtjes iets verzamelt (figuur 16.4). Men herhaalt deze bewegingen met de voeten andersom.
DEEL II
Bij iedere stap naar voren, te beginnen met de rechtervoet, maakt men met de
handen, aan beide zijden van het lichaam kleine opwaartse bewegingen, telkens een beetje hoger, van de dijen tot de borst. De handpalmen zijn omhoog,
de vingers aaneengesloten. Men herhaalt deze bewegingen gedurende 6 en 7
omhoog gerichte 'opborrelingen' van de handen. Bij de vierde herhaling na 6
'opborrelingen', en terwijl men met de linkervoet een stap naar voren doet,
brengt men de handen naar de borst, als voorbereiding voor DEEL III (figuur
16.5).

fig. 16.5

fig. 16.6

fig. 16.7

DEEL III
Terwijl men met de rechtervoet een stap naar voren doet, strekt men de armen
in een halve cirkelvormige beweging uit, tot een horizontale stand (figuur
16.6). Bij iedere stap met de linkervoet voert men de beweging omgekeerd uit
(figuur 16.7). Men herhaalt Deel I-III.
17. VIERKANT
"Het vierkant vertegenwoordigt de krachtige energieën die in ons werkzaam
zijn."
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"De vier windrichtingen van de wereld geven de eigenschappen weer die ieder
mens zich eigen moet maken. Het Oosten vertegenwoordigt de eigenschap
rechtvaardigheid; het Westen - die van goede relaties met mensen; het Noorden
- die van waarheid en vrijheid; en het Zuiden die van deugdzaamheid en
voorspoed in de wereld. Tussen rechtvaardigheid, goede relaties, waarheid,
vrijheid en deugdzaamheid bestaat een innerlijke harmonie, die de mensen pas
onlangs hebben ontdekt en zich nu beginnen eigen te maken. Rechtvaardigheid
kan zich niet manifesteren zonder deugdzaamheid. De mensen moeten met
rechtvaardigheid beginnen en wel vanaf dit moment."
"Houd je daarom aan de volgende norm in jezelf: als je wilt dat anderen goed
voor jou zijn, wees dan goed voor hen."
Bewegingen
Melodie 17.'Vierkant'
Men danst het hele vierkant door steeds 90° naar links te draaien (figuur 17.1).

fig. 17.1

fig. 17.2

fig. 17.3

fig. 17.4

OP DE PLAATS
De dansers staan met hun gezicht naar het midden van de kring zoals in figuur
17.2.
1. Men strekt de rechtervoet naar rechts uit en raakt zachtjes even de grond
aan. Tegelijkertijd maakt men met de armen uitgestrekt horizontale halve
cirkelvormige bewegingen met de handen, met de handpalmen naar bene
den (figuur 17.3).
2. Men voert dezelfde beweging uit, maar nu met de rechtervoet en keert terug
tot de aanvangspositie (figuur 17.2).Men herhaalt deze bewegingen met de
andere voet, waarbij het aanraken van de grond twee keer aan iedere kant
wordt uitgevoerd.
BEWEGINGEN NAAR VOREN
1. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en tegelijkertijd zwaait
men de armen omhoog, met de handpalmen naar voren, en men beweegt ze
dan in een naar beneden gerichte halve cirkel tot een horizontale stand
(figuur 17.4).
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2. Men doet met de linkervoet een stap naar voren, de bewegingen zijn nu
omgekeerd, en men brengt de handen weer terug naar de borst, met de handpalmen naar voren.
Men maakt de bewegingen 1 en 2, gedurende 8 passen, maar bij de zevende
stap verwisselt men de rechtervoet voor de linkervoet en bij de achtste stap
plaatst men de linkervoet naast de rechter en is men gereed om dezelfde
dansbeweging te maken voor de volgende zijde van het vierkant (figuur
17.1).
Men herhaalt de bewegingen OP DE PLAATS en NAAR VOREN BEWEGEN 4 keer, 4 verschillende kanten op, die overeenkomen met het oosten,
het westen, het zuiden en het noorden. Zo hebben alle dansers een vierkant
gedanst. De dans eindigt met het gezicht naar het midden, zoals bij het
begin, de ene partner achter de andere.
18. SCHOONHEID
"God is de eeuwige schoonheid van het leven."
"Wat is schoonheid? Zij geeft leven, zij geeft aan alles betekenis en verdwijnt
nooit. De schoonheid die komt en gaat is geen ware schoonheid. Zij is een
weerspiegeling, een schaduw van iets.
"Schoonheid is een eigenschap van de menselijke ziel. Wanneer de ziel zich
openbaart is de mens mooi."
"De mensen moeten nadenken over de mooie dingen in het leven, over de weldaden die God ons schenkt. Ze moeten proberen wijs en liefdevol te zijn tegenover God. Schoonheid is een uiterlijke verschijningsvorm van het licht dat vanuit God naar buiten straalt. Mooie mensen weerspiegelen het Goddelijke licht,
en stralen het uit naar anderen."
"Schoonheid is een spirituele eigenschap. Schoonheid is een uitdrukking van
de waarheid. Schoonheid is een uitdrukking van gevoeligheid. Als je mooi wil
zijn probeer dan aan je gevoel te werken."
"Men moet vaak en gedurende lange perioden aan mooie dingen denken,
mooie en verheven gevoelens door zich heen laten stromen en goede daden
verrichten om edele karaktereigenschappen te ontwikkelen."
Bewegingen
Melodie 18.'Schoonheid'
De dansers staan met hun gezicht in de looprichting, met hun linkerschouders
naar het midden. De voeten zijn naast elkaar en de handen langs het lichaam.
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fig. 18.1

fig. 18.2

fig. 18.3

1. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en heft de rechterarm
omhoog tot 45° graden, met de handpalm naar voren. Men strekt de linkerarm in de tegenovergestelde richting naar achteren, met de handpalm naar
voren. Men strekt de linkerarm in de tegenovergestelde richting naar
achteren (figuur 18.1).
2. Men houdt de armen in dezelfde positie, terwijl men het lichaamsgewicht
weer op de linkervoet laat rusten.
3. Met het lichaamsgewicht naar voren, doet men met de linkervoet een stap
naar voren, terwijl men de armen vloeiend van positie laat verwisselen
(figuur 18.3).
Men herhaalt deze bewegingen afwisselend links en rechts, tot het einde van
de muziek.
19. BEWEEGLIJKHEID
"Om de Natuur ten volle tot zijn recht te laten komen moeten we uitdrukking
geven aan zowel ons uiterlijk als ons innerlijk leven. Het uiterlijk leven wordt
uitgedrukt door beweging, terwijl men aan het innerlijk leven uitdrukking geeft
door gedachten, gevoelens en daadkracht."
"De mens is oorspronkelijk geschapen met drie goede eigenschappen: vriendelijkheid, kracht en het noëtische vermogen. Vriendelijkheid, de basis van het
leven, verschaft het creatieve materiaal. Kracht schept de beweging. Wanneer
een mens een tijdje beweegt wordt hij een levende ziel. Waar beweging is, is
leven."
"Er bestaan drie dingen in de wereld: beweging, harmonie en gedachten.
Muziek is even noodzakelijk voor het denken als voedsel is voor de maag. Een
mens kan niet goed denken zonder muziek en harmonie. Eén ding is noodzakelijk voor de harmonie van de mens: alles waar men over beschikt moet plooibaar, flexibel en levend zijn, en moet nooit kunnen breken. Statische dingen zijn
breekbaar en broos, terwijl de dynamische dingen levend, flexibel en onbreekbaar zijn. Streef naar de onverwoestbare dingen en houd ze altijd paraat."
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Bewegingen
Melodie 19.
'Beweeglijkheid'

fig. 19.1
fig. 19.2
fig. 19.3
De dansers staan met het gezicht naar het midden, met het lichaamsgewicht op
de linkervoet en de armen een beetje naar links (figuur 19.1).
1. Men zwaait de armen naar rechts en brengt daarbij het lichaamsgewicht op
de rechtervoet.
2. Men beschrijft een cirkel van 180° op de rechtervoet en doet met de linkervoet een stap naar voren. Men strijkt met de rechterhand over het
bovenste deel van de palm van de linkerhand en spreidt de handen horizontaal.
3. Men stapt met de rechtervoet over de linker, in de looprichting. Men maakt
met de armen gespreid golvende bewegingen, zoals in dans 10. Vliegen
(figuur 19.2).
4. Men doet met de linkervoet een stap naar links en men blijft golvende
bewegingen maken met de armen die uitgespreid zijn.
5. Men brengt het lichaamsgewicht op de rechtervoet en blijft met de linkervoet op de tenen staan. Men legt de achterkant van de rechterhand in de
linkerhand, met beide handpalmen naar boven (figuur 19.3).
6. Terwijl men het lichaamsgewicht op de linkervoet brengt, raakt de rechterhand even de linkerhandpalm aan en dan spreidt men de armen en
beweegt ze enigszins omhoog.
7. Men draait 180° met het lichaam op de linkertenen, zodat men weer met
het gezicht naar het midden staat. Terwijl men met de rechtervoet een stap
naar voren doet in de looprichting, draait men de linkerhand met de handpalm naar beneden en raakt men de bovenkant ervan even aan met de rechterhand.
8. Men doet met de linkervoet een stap naar voren en spreidt tegelijkertijd de
armen horizontaal uit en maakt daarmee golvende bewegingen, waardoor
men het vliegen van een vogel nabootst.
9. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en blijft met de armen
dezelfde bewegingen maken.
10. Men brengt het lichaamsgewicht op de linkervoet, blijft met de rechtervoet
op de tenen staan en blijft met de armen dezelfde bewegingen maken.
11. Men neemt dezelfde positie in als beschreven in beweging 1, maar de
handpalmen raken elkaar aan.
Men herhaalt deze bewegingen tot het einde van de muziek.
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20. OVERWINNEN
"Een mens kan alleen overwinnen als hij weet hoe hij zijn geest, zijn hart en
zijn wil kan beheersen. Dat is een grote overwinning in het leven."
"Het Goddelijke element overwint altijd en het menselijk element wordt altijd
overwonnen. Dat is een wet zonder uitzonderingen."
Bewegingen
Melodie 20.'Overwinnen'

fig. 20.1

fig. 20.2

fig. 20.3

De dansers staan in de looprichting met de handen aan de rechterkant naar
beneden (figuur 20.1).
1. Men zwaait de handen naar voren en omhoog.
2. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en blijft met de linkervoet
op de tenen staan. Tegelijkertijd strekt men de armen omhoog, met de handpalmen in verticale stand en naar voren (figuur 20.2).
3. Men brengt het lichaamsgewicht op de linkervoet en men buigt de rechterknie. Ondertussen zwaait men de armen omlaag naar links tot in een hoek
van 45° (figuur 20.3).
4. Terwijl men met de rechtervoet een stap naar voren doet, en men met de linker op de tenen blijft staan, zwaait men de armen omhoog.
Men herhaalt dan de bewegingen 2-4, met links en rechts omgekeerd. Men
blijft met deze bewegingen doorgaan tot het einde van de muziek, waarbij
men het hoofd steeds vastbesloten recht vooruit houdt.
21. VREUGDE VAN DE AARDE
"Wees blij en verheug je in de Heer. Dat wens ik al diegenen toe die ik als jonge
mensen beschouw."
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"Verheug je dat je leden, gelovigen en discipelen kunt zijn van de Witte
Broederschap die de nieuwe cultuur in de wereld brengt."
"Verheug je wanneer je liefhebt, omdat God zich dan door jou openbaart."
"Verheug je en wees gelukkig wanneer je in ontberingen en ellende bent."
"Heel de hemel en de aarde zegenen diegenen die God met liefde dienen."
Bewegingen
Melodie 21."Vreugde van de aarde'
De dansers staan met hun gezicht naar het midden met de armen naar rechts
geheven, zoals in figuur 21.1.
1. Terwijl men het lichaamsgewicht op de linkervoet brengt, zwaait men de
armen omlaag naar link, en met een halve cirkel weer naar de horizontale
positie zoals in figuur 21.2.

fig. 21.1
2.
3-4.
5.

fig. 21.2

fig. 21.3

Men maakt de omgekeerde beweging, waarbij men de armen zwaait en
het lichaamsgewicht naar voren brengt.
Men herhaalt de bewegingen 1-2, waarbij men met de voet een heel
klein stapje naar voren doet.
Men draait naar rechts op de rechterteen en de linkervoet stapt naar
voren, terwijl men met de rechtervoet op de tenen blijft
staan. Tegelijkertijd zwaait men de armen naar rechts en maakt met hen
een een zachte duwbeweging omhoog en naar voren zoals in figuur

21.3.
6-10. Men herhaalt de bewegingen 1-5, waarbij links en rechts omgekeerd
wordt en men nu met de rug naar het middelpunt gekeerd is.
Men maakt afwisselend al deze bewegingen tot het einde van de
muziek.
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22. KENNISMAKEN
"Verbind je met die zielen waarmee je in harmonie bent. Denk daarom alleen
goede dingen van iemand die je ontmoet. Zeg tegen jezelf dat hij buitengewone gedachten en gevoelens in zich heeft en dat hij een buitengewone ziel en
geest heeft. Wanneer jij zo over hem denkt, zal hij op dezelfde manier over jou
denken."
"Een ontmoeting die in de naam van de liefde heeft plaats gevonden komt overeen met de totale rijkdom van de aarde."
"Wanneer je liefde geeft, is dat de liefde van God die door je heen stroomt.
Wanneer je wordt bemind ontvang je de liefde van God."
"Laat toe dat God zich in vrijheid openbaart en verzet je niet tegen Hem."
"Wanneer twee mensen van elkaar houden, moeten zij hun energie op een
derde energiebron richten, waar zij beiden deel aan hebben."
"Je kunt alleen met elkaar bevriend zijn en in harmonie met elkaar leven als je
je houdt aan de wet van de absolute Liefde, de absolute Wijsheid en de absolute Rechtvaardigheid. Iedereen, zonder uitzondering, heeft deze wetten in
zich."
Bewegingen
Melodie 22.'Kennismaken'
De partners gaan tegenover elkaar staan en houden elkaars handen vast, rechts
boven links (figuur 22.1). De partner aan de binnenkant brengt het lichaamsgewicht op de rechtervoet, de partner aan de buitenkant op de linkervoet.

fig. 22.1

fig. 22.2

fig. 22.3

De volgende instructies gelden zowel voor de partners aan de binnen- als aan
de buitenkant.
1. Men zwaait de armen naar voren en brengt het lichaamsgewicht op de voorste voet. Men laat elkaars handen los, terwijl men op de tenen een draai van
180°, maakt.
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2. De partners staan met de rug naar elkaar toe terwijl ze hun gewicht op de
voorste voet brengen. Tegelijkertijd raken de toppen van de middelvingers
elkaar voor het borstbeen aan, met de handpalmen omlaag (figuur 22.2).
Dan spreidt men de armen horizontaal uiteen.
3. Men brengt het lichaamsgewicht weer op de achterste voet en brengt de handen weer bij elkaar, deze keer de rechterhand boven de linker (figuur 22.3).
4. Men zwaait de armen naar voren en laat de handen uit elkaar gaan, terwijl
men het lichaamsgewicht op de voorste voet brengt, dan beschrijven de partners op hun tenen draaiend een cirkel, zodat ze weer tegenover elkaar staan.
5. De naar boven gekeerde linkerhand van de ene partner ontvangt de naar
beneden gekeerde rechterhand van de ander. Men zwaait de armen naar
voren waarbij men het lichaamsgewicht op de voorste voet brengt.
6. Men zwaait de armen naar achteren en brengt het lichaamsgewicht weer op
de voorste voet. Al deze bewegingen worden herhaald tot het einde van de
muziek.
23. EEN MOOIE DAG
"Vandaag is de dag waarop we het mooiste geschenk voor God's Liefde klaar
moeten maken. Vandaag is de dag waarop we het mooiste geschenk voor God's
Wijsheid voor moeten bereiden. Vandaag is de dag waarop we het mooiste
geschenk voor God's Waarheid klaar moeten maken. Bestaat er iets mooiers
dan deze geschenken? Op de dag dat we het mooiste geschenk voor de Liefde
klaarmaken, zal de nieuwe zon opgaan. Op de dag dat we het mooiste geschenk voor de Wijsheid klaarmaken, zal de zon op zijn hoogtepunt staan. Op
de dag dat we het mooiste voor de Waarheid klaarmaken, zal de zon niet langer ondergaan, maar eeuwig blijven schijnen. We zullen de wil van God doen
en wij zullen zonen van God worden en van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan."
Bewegingen
Melodie 23. 'Een mooie dag'
DEEL 1
1. Men heeft de handen op de heupen. Men heeft het rechterbeen opgetild, met
de tenen gestrekt, alsof men van plan is een stap naar voren te maken. Men
buigt drie keer de linkerknie voor men met de rechtervoet een stap naar
voren doet (figuur 23.1).

fig. 23.1

fig. 23.2

fig.23.3
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fig. 23.4

2. Men heeft nu het linkerbeen opgetild en men buigt de rechterknie terwijl
men steeds op de vierde tel een stap naar voren doet.
DEEL 2
Terwijl men doorgaat met de voetbewegingen, heft men de armen afwisselend
omhoog, de handpalm naar voren, de rechterarm met de rechtervoet (figuur
23.2).
DEEL 3
Men maakt dezelfde voetbewegingen als tevoren, maar houdt elkaar nu met de
binnenste hand vast, rechts boven links (figuur 23.3). De partner aan de buitenkant plaatst zijn rechterhand weer op zijn heup.
DEEL 4
1. Men laat de armen aan de binnenkant naar beneden zakken terwijl de handen aan de buitenkant een halve cirkel naar achteren, omhoog en naar voren
beschrijven om de hand van je partner te pakken, de rechterhand boven de
linker (figuur 23.4). Men maakt weer dezelfde beweging als tevoren.
2. Men laat de handen aan de buitenkant los, die vervolgens hun weg terugvinden, terwijl de handen aan de binnenkant omhoog gaan om elkaar weer
vast te houden.
De handen aan de buitenkant hangen los langs het lichaam.
24 WAT ZIJN WE GELUKKIG
"Er wordt van een mens niet veel gevraagd om onsterfelijk te worden. Als hij
altijd tevreden en dankbaar is, heeft hij de onsterflijkheid verworven."
"Er is geen groter geschenk dan het leven. Als je ongelukkig bent en je verheugt
je zonder gebruik te maken van de geschenken die het leven je biedt, dan
begrijp je niet wat het leven is. Verheug je over het kleinste geschenk en de
kleinste liefde in je."
"Er is voor een mens geen groter geluk dan om het Goddelijke in zichzelf en in
zijn naaste te kunnen zien. Dan openbaart de Natuur zich als een geheel aan
hem. De wil van God ligt in het idee dat we voor het gemeenschappelijk welzijn moeten werken, zodat alle mensen genieten van de resultaten van ons
werk. Wanneer alle mensen op deze manier werken zal er overvloed op de
aarde komen."
"Als alle mensen God danken voor wat Hij hun gegeven heeft, zullen zij elkaar
begrijpen. Als de mensen Hem steeds dank betuigen zullen veel dingen aan hun
gegeven en geopenbaard worden."
"Als er geen dankbaarheid in je hart komt, kun je het Koninkrijk van God niet
binnengaan."
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Bewegingen
Melodie 24. 'Wat zijn we gelukkig'
DEEL 1 Herhaal 3 keer.
Men doet drie stappen naar voren- rechts, links, rechts- waarbij men tussen
iedere stap even door de knieën veert (figuur 24.1 en figuur 24.2). Bij de vierde stap doet men een stap achteruit, waarbij men weer door de knieën veert en
de tenen van de opgeheven voet steeds gestrekt houdt (figuur 24.3).

fig. 24.1

fig. 24.2

fig. 24.3

fig. 24.4

DEEL 2
Men blijft de lichtverende bewegingen maken met de gestrekte tenen van
DEEL1 en men maakt daarbij de volgende bewegingen met de armen:
1. Men zwaait de binnenhanden die elkaar vasthouden samen met de buitenhanden omhoog, terwijl men met de volgende voet een stap naar voren doet
(figuur 24.4).
2. Men duwt de handen naar voren, de handpalmen verticaal, bij de volgende
voorwaartse stap.
3. Men zwaait de armen terug naar beneden tot een beetje achter het lichaam,
terwijl men het lichaamsgewicht terug brengt op de achterste voet.
Men herhaalt deze bewegingen tot de tweeëndertigste maat. Dan plaatst men
de handen weer op de heupen. Men herhaalt de hele serie bewegingen òf
twee òf vijf keer, al naar gelang de originele of de uitgebreide muziek
gespeeld wordt.
25. STAP VOOR STAP
"Er bestaat in de Goddelijke Wereld de volgende wet: wat een mens niet
onmiddellijk kan begrijpen blijft eeuwig onbegrepen; en wat een mens onmiddellijk kan begrijpen blijft eeuwig begrepen."
"Als je iets niet onmiddellijk begrijpt, kun je het niet in je leven toepassen.
Begrip maakt dat je weet hoe je de eerste stap moet zetten. Als je die eerste stap
zet, zullen de tweede, de derde, de vierde, de vijfde en alle andere volgen. Als
je iets niet meteen begrijpt, heb je geen impuls tot handelen; als je het onmiddellijk begrijpt, heb je al de eerste stap gezet, die je hele levenslot zal bepalen."
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Bewegingen
Melodie 25. 'Stap voor stap'
1. Men plaatst de handen op de heupen.
Men maakt met de rechtervoet twee
keer een zijdelingse beweging naar buiten, waarna men iedere keer de voet
weer terug zet naast de staande voet
(figuur 25.1)
2. Men herhaalt beweging 1, dit keer met
de voetbeweging naar voren (figuur
fig. 25.1
fig. 25.2
25.2).
3. Men doet vier stappen naar voren, te beginnen met de rechtervoet.
4-6. Men herhaalt de bewegingen 1-3 met de linkervoet
26. HET AANBREKEN VAN DE DAG
"De zonsopgang geeft de mens grote energie, die men nergens anders kan verkrijgen.
De psalmist zegt: 'Heer, ik zal U zoeken bij het aanbreken van de dag'."
"Wanneer die levende energie in een mens doordringt, wordt zijn geest vervuld
van ideeën. Deze energie is niet altijd vrijelijk beschikbaar - hij komt alleen op
een bepaalde tijd, wanneer God, de Hoge Macht, op aarde neerdaalt."
"Denk eraan dat de Goddelijke impulsen iedere morgen op een bepaalde tijd
komen. Niet iedere impuls is echter Goddelijk. Je moet menselijke impulsen
kunnen onderscheiden van Goddelijke."
Bewegingen
Melodie 26. 'Het aanbreken van de dag'
DEEL 1 De melodie voor de eerste keer.
Men heeft de handen op de heupen, de voeten naast elkaar (figuur 26.1).

fig. 26.1

fig. 26.2

fig. 26.3

fig. 26.4

1. Met gestrekte tenen zwaait men de rechtervoet twee keer over het andere
been en rond tot achter de hiel, in een halve cirkelbeweging (figuur 26.2).
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2. Men doet vier stappen naar voren, te beginnen met de rechtervoet.
3-4. Men herhaalt de bewegingen 1-2 met de linkervoet.
DEEL 2 De melodie voor de tweede keer.
1. Terwijl men elkaar met de binnenhanden vasthoudt zoals in figuur 26.3
(rechts boven links), doet men vier stappen naar voren, te beginnen met de
rechtervoet. Bij iedere stap maken de handen waarmee men elkaar vasthoudt
een kleine duwbeweging naar voren.
2. Terwijl men met de binnenhanden twee keer naar achteren en naar voren
zwaait, wiegt men (ook) met het lichaam naar achteren en naar voren, op de
hiel en op de tenen (figuur 26.4).
DEEL 3 De melodie voor de laatste twee keer.
1. Men doet vier stappen naar voren, te beginnen met de rechtervoet. Men
trekt de armen naar voren zoals in figuur 26.7, op stap 1 en 3, en plaatst ze
weer op de heupen bij stap 2 en 4.
2. Men maakt met de rechtervoet twee keer een zijdelingse beweging naar buiten. Men strekt de armen zijdelings uit in een horizontale stand, terwijl de
voet zich naar buiten beweegt (figuur 26.5) en men plaatst de handen op de
heupen wanneer de voet zich weer aansluit (figuur 26.6).

fig. 26.5

fig. 26.6

fig. 26.7

3. Men herhaalt beweging 2 met de voet en de armen naar voren gestrekt, zoals
in beweging 1 (figuur 26.7).
4. Men neemt vier stappen naar voren, zoals in beweging 1.
Men herhaalt de bewegingen 2-4 met de andere voet.
27. ADEMHALING
"Ademhaling is geestelijk voedsel voor de mensen. De mens die de wetten van
de ademhaling begrijpt, begrijpt ook de wetten van de spirituele wereld."
"De spirituele wereld waar ik over praat is niet ver van jou vandaan. Het hangt
van je manier van leven af: of je in de groffe fysieke wereld zult leven of in de
spirituele wereld, in de liefde van de engelen."
"De spirituele wereld is een wereld van muziek."
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"Muziek geeft leven en kracht. Het heeft een genezende invloed op de mensen.
Iemand die zingt heeft grote kans op een goede gezondheid. Gebruik de heilzame kracht van het zingen: investeer alles wat je daardoor ontvangt in je
leven."
Bewegingen
Men staat met het gezicht naar het midden (van de kring) en brengt de handen
voor de borst, zoals in figuur 27.1.

fig. 27.1

fig. 27.2

INADEMEN
Bij iedere lange noot van de muziek spreidt men de armen in horizontale stand
zijdelings uit (figuur 27.2).
ZINGEN
Terwijl men met ieder fragment meezingt brengt men de armen weer voor de
borst (figuur 27.1).
28. VOORZIENIGHEID
"Ik wil dat jullie het huis van de Zegen van God binnengaan. Dit is de weg die
iedereen moet gaan. De weg is moeilijk, maar dat is voor iedereen zo die van
ver weg naar huis reist."
"De zegen van God ontvangt men door bereid te zijn goed te doen."
"Er worden in de wereld der engelen geen bevelen gegeven. Iedereen aanvaardt de gedachten van God en past ze toe. De engelen zijn klaarwakker. Op
een dag zul jij misschien ook de gedachten van God in je hart voelen en ze
begrijpen en toepassen. Dat is de zegen van God."
"Ieder mens moet de lamp van de Wijsheid dragen, die gevuld is met de olie
van de Waarheid en aangestoken door het vuur van de Liefde. Als je die lamp
eenmaal hebt aangestoken, zal hij onophoudelijk blijven schijnen. Er zullen
onophoudelijk Goddelijke zegeningen neerdalen op ieder huis waarin die lamp
schijnt."
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Bewegingen
De dansers staan met het gezicht naar het midden. Men strekt de
armen zijdelings en dan naar boven zoals in figuur 28. Dan
worden de handen naar beneden gebracht. Deze bewegingen herhaalt men 3 keer.Bij het begin van de dansbeweging zegt men:
Moge de vrede van God in ons zijn en moge de zuivere blijdschap van God eeuwig onze harten vervullen.'
'Moge de vrede van God in ons zijn.....'
Men strekt de handen zijdelings en de vingers raken elkaar aan
boven de kruin. (figuur 28)
'...en moge de zuivere blijdschap van God eeuwig onze harten
vervullen.'
De armen spreiden zich terwijl ze als een fontein neerdalen, langs
beide kanten van het hoofd en de zijden van het lichaam tot ze
weer langs het lichaam zijn gestrekt

fig. 28

Voetnoot: de beschrijving van de dansbewegingen zijn eveneens bedoeld als een hulpmiddel bij het leren. Het is
slechts een korte, praktische gids en geheugensteun.
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De zonnestralen
"De energieën van de zon zijn positief en hebben een gunstige invloed op de
mensen. De energieën van de zon bevatten een rijke voorraad aan vitale en
genezende krachten."
"Wanneer we zeggen dat de mensen zuivere, heilige en noëtische levens moeten leiden, bedoelen we dat zij zich moeten voeden met de juiste energieën van
de zon. Hoe geïnspireerder de persoon, hoe meer hij in staat zal zijn om contact te maken met de spirituele energieën van de zon."
"De zon zal een zuiver en subliem leven op aarde brengen. Voor wie zal dit zo
zijn? Voor de zielen die er klaar voor zijn. De ziel die bereidwillig is, is als een
knop die wacht op zonneschijn. Wanneer die komt zal de knop zich openen en
gaan bloeien."
Bewegingen
De dansers vormen 12 stralen, met het gezicht
naar het midden. Er zijn 6 paren in iedere straal
van de cirkel, die een zonnestraal symboliseert,
zodat er in totaal 144 dansers zijn. Als er meer
dansers zijn vormen ze een kring van paren rondom de stralen (zie figuur 29). De bewegingen van
de Zonnestralen naar het middelpunt toe symboliseren het verkrijgen van energie, zegeningen en
inspiratie van de Goddelijke Zon en door een
beweging naar buiten, naar de buitenkant van de
kring, verzamelen we, drukken we ons uit, manifesteren en geven we aan de kring van het leven
die rondom de stralen wordt gevormd.

fig. 29

Eerste fragment
De aanvangspositie wordt getoond in figuur 30.1.
VOORUITGANG
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 1 wordt eenmaal gespeeld.
1. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en blijft met de linkervoet
op de tenen staan. Men zwaait de armen naast elkaar omhoog en naar links
tot een hoek van 45°, waarbij men even in de handen klapt (figuur 30.2).
2. Men brengt het lichaamsgewicht terug op de linkervoet. Men tilt de rechtervoet op met lichtgebogen knie en met de tenen naar beneden. Men zwaait de
armen naar beneden naar links met een hoek van 45°.
3. Men brengt het gewicht weer op de rechtervoet. Men doet met de linkervoet
een stap naar voren en blijft met de rechtervoet op de tenen staan.
Tegelijkertijd zwaait men de armen naar voren en naar rechts omhoog met
een hoek van 45° met de handpalmen naar voren (figuur 30.3).
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4. Men herhaalt beweging 2 maar met de voeten andersom. Men herhaalt al
deze bewegingen tot het einde van thema 1. Zo gaan de armen drie keer
omhoog met het handgeklap en twee keer zonder handgeklap.

fig. 30.1

fig. 30.2

fig. 30.3

fig 30.4

TERUGKEER
Muziek "Zonnestralen'. Thema 1 wordt één keer gespeeld.
1. Men maakt met de rechtervoet een halve cirkel en plaatst hem achter de linkervoet. De positie van de armen wordt getoond in figuur 30.4.
2. Dezelfde beweging wordt met de linkervoet herhaald. Men veert licht door
de knieën bij iedere beweging. De dansers doen 15 stappen naar achteren.
Tweede fragment
VOORUITGANG
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 2 wordt één keer
gespeeld.
1. Men brengt de rechtervoet, die bij de laatste
beweging achter is gebleven met een halfcirkelvormige beweging tot voor de linkervoet.
De handen zijn op het middel (figuur 31).
Deze beweging herhaalt men twee keer.
2. Men doet een stap naar voren met de rechtervoet en tegelijkertijd tilt men de linkervoet
omhoog in de lucht. Men herhaalt beweging 1,
maar nu met de linkervoet. Men herhaalt al
deze bewegingen 4 keer met de rechtervoet en
3 keer met de linkervoet.

fig. 31

fig. 32

TERUGKEER
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 3 wordt één keer gespeeld.
De terugkeer wordt beschreven in het eerste fragment TERUGKEER, maar de
dansers doen nu 20 stappen naar achteren.
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Derde fragment
VOORUITGANG
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 4 wordt tweemaal gespeeld bij alle herhalingen.
Het lichaamsgewicht is op de linkervoet. Men houdt de handen op het middel.
1. Men brengt de rechtervoet naar voren met de knie in een rechte hoek gebogen en raakt met de tenen daarvan twee keer de grond aan. De derde keer
doet men een stap naar voren en men brengt het lichaamsgewicht op de rechtervoet. Tegelijkertijd maakt men met de linkervoet een lichtverende beweging (figuur 32).
2. Men herhaalt dezelfde beweging met de linkervoet. Beweging 1en 2 worden
6 keer met de rechtervoet en 6 keer met de linker herhaald.
TERUGKEER
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 5 wordt één keer gespeeld.
De terugkeer wordt beschreven in het eerste fragment van TERUGKEER,
maar de dansers doen nu 13 stappen naar achteren.
Vierde fragment
ENKELE CIRKELBEWEGING
Muziek 'Zonnestralen'. Het eerste deel van thema 6.
1. De linkerpartner van ieder paar doet 10 stappen om zijn rechterpartner heen.
De stappen zijn gracieus met lichtgebogen knie (figuur33. 1a, b).
2. Tegelijkertijd blijft de rechterpartner op zijn plaats staan. Hij heeft het
lichaamsgewicht op de linkervoet en brengt de rechtervoet naar voren en tikt
met zijn tenen 4 keer de grond aan (figuur 33.2).
Bij de vijfde tel brengt men de voet weer terug op zijn plaats. Men herhaalt
dezelfde beweging met de linkervoet. De posities van de armen worden in
figuur 33. 1a getoond.
DANSBEWEGINGEN OP DE PLAATS
Muziek 'Zonnestralen'. Het tweede deel van thema 6 wordt gespeeld.
Men herhaalt de beweging 2 (Vierde fragment ENKELE CIRKELBEWEGING) 3 keer met de rechtervoet en 3 keer met de linkervoet (figuur 33.2).

fig. 33.1a

fig. 33.1b
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fig. 33.2

Vijfde fragment
Muziek 'Zonnestralen'. het tweede deel van thema 6.
Men herhaalt de beweging van het vierde fragment, maar omgekeerd. De rechterpartner beschrijft een cirkel om de linker, terwijl de linker op de plaats blijft
staan (figuur 34 en 35).

fig. 34

fig. 35

Zesde fragment
DUBBELE CIRKELBEWEGING
Muziek 'Zonnestralen'. Het eerste deel van thema 6.
Beide partners bewegen zich in een cirkel om de ander heen. Ieder beschrijft
de cirkel zoals in de enkele cirkelbeweging. Wanneer ze zich in het voorste
deel van de cirkel bewegen beschrijft de rechterpartner de buitenste halve cirkel en wanneer ze in het achterste deel zijn beschrijft de linkerpartner de buitenste halve cirkel (figuur 36).
DANSBEWEGINGEN OP DE PLAATS
Muziek 'Zonnestralen'. Het tweede deel van thema 6 wordt gespeeld.
Men herhaalt dezelfde bewegingen als in het Vierde Fragment ENKELE CIRKELBEWEGING beschreven worden.
Men herhaalt de fragmenten 4, 5, en 6 nog een keer.

fig. 36

fig. 37
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fig. 38

Zevende fragment
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 7.
Ieder paar houdt elkaars handen vast, zoals men kan zien in figuur 37. Ze zingen thema 7 ' Ti si me mamo...' (ik ben uit U, Moeder, geboren).
Achtste fragment
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 8.
De dansers zijn in de positie zoals men kan zien in figuur 38. De paren laten
de handen los en klappen voor de borst zacht in de handen, terwijl ze 'Rai, rai,
rai, rai, rai' (Paradijs) zingen.
De rechterhand is boven de linker.
Na iedere klap in de handen spreidt men de handen uiteen.
Negende fragment
Muziek 'Zonnestralen'. Het eerste deel van thema 9.
Men zingt tweemaal de woorden 'Kaji mi, kaji mi, kaji mi, sladki dumi dve'
(Zeg me twee lieve woorden).
De positie van het lichaam en de handen kan men zien in figuur 39.1. Op het
moment dat men de handen voor de borst plaatst, zingt men het woord 'Kaji'.
Wanneer de handen zich zijdelings openen, zoals het opengaan van een bloem,
zingt men het woord 'mi' (figuur 39.2).
Het zich openen en bij elkaar brengen van de handen wordt langzamer bij de
woorden 'Tvoite dumi dve' (waar ze gesloten blijven) en 'sladki dumi dve'
(waar ze open blijven), (Jouw twee woorden, twee lieve woorden). De linker
en de rechterhand zijn afwisselend boven.

fig. 39.1

fig. 39.2

fig. 40

Tiende fragment
Muziek 'Zonnestralen'. Thema 10.
De partners doen enige passen uit elkaar, zodat er ruimte is om hun armen horizontaal als vleugels uit te strekken. Bij iedere frase 'Tui e rai' (Dit is het paradijs) of 'rai' maken de armen (als symbool van de vleugels) een naar buiten
gerichte golfbeweging, waarbij men ieder gewricht laat meebewegen, van de
schouder tot het uiteinde van de vingers (figuur 40). De armen maken 5 lichte
golvende bewegingen. Men herhaalt dit nog een keer.
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Pentagram
Het pentagram is een diepzinnig spiritueel symbool. De Meester Beinsa Douno
heeft de uitleg van het Pentagram in 1898 ontvangen en in 1914 legde hij de
betekenis ervan aan zijn discipelen uit.
Het Pentagram vertegenwoordigt de kosmische Mens en symboliseert de evolutie van de menselijke ziel naar volmaaktheid. Het hoofd symboliseert
Waarheid, het rechterbeen Rechtvaardigheid, de rechterarm Wijsheid, het
linkerbeen Deugd en de linkerarm Liefde.
De formule van de cirkel eromheen luidt: 'De kracht van de menselijke ziel
ligt in het vervullen van de Wil van God'. Meer naar binnen staan de drie letters B, Y en _ voor de Grote School van het Leven.
"Leven in het koninkrijk van God betekent de wil van God doen."
"We zijn bewoners van deze wereld en moeten de wil van God vervullen, wat
die ook moge zijn. Dit is de grote wet van het eeuwige leven. Dit is de grote wet
van alle discipelen die naar de verwerkelijking van het goede streven, zoals het
is geschreven in het Goddelijke boek dat nog niet gedrukt is op aarde."

De originele afbeelding van het
PENTAGRAM
gegeven door de Meester Beinsa Douno (Peter Deunov)
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HOE MEN HET PENTAGRAM MOET UITVOEREN
De dansers zijn gegroepeerd in 12 rijen, als de stralen van een cirkel, (of zoveel
als het aantal deelnemers toelaat). Iedere rij bestaat uit 5 paren (figuur 41). In
iedere rij symboliseert het middelste paar het Hoofd van de Kosmische Mens.
Aan beide kanten van het Hoofd zijn de Rechter- en de Linkervoet en aan beide
uiteinden van de rij zijn de Rechter- en de Linkerhand.

fig. 41
Fig. 41. De beginformatie.
De dansers staan elk achter elkaar op een rij en met het gezicht in de looprichting. Zij worden aangegeven door .. ; is de voorkant en is de achterkant van
de dansers. De pijlen geven de richting aan van de dansbewegingen van de
rijen.
Muziek: 'Het pentagram'- 5 keer herhaald.
Iedere rij voert dezelfde cyclus van bewegingen uit: het vormen van een cirkel,
het construeren van het pentagram, het opnieuw vormen van de rij en het
bewerken en reproduceren van de rij. Deze cyclus wordt vijf keer herhaald,
waarbij de paren telkens een nieuwe ordening in de rij bereiken, wanneer die
rij veranderd wordt. Pas na vijf herhalingen is ieder paar terug op zijn oorspronkelijke plaats.
Bij het begin van de muziek lopen de rijen recht vooruit, loodrecht op de straal
van de cirkel. Deze bewegingen worden uitgebeeld in figuur 42, 43, 44, 45, 46,
47 en 48. De bewegingen van de armen en benen worden getoond in figuur
50.1 en figuur 50.2. Aan het eind van deze bewegingen komt de hele rij weer
op één lijn, als de straal van een cirkel en daarna bewegen alle rijen zich naar
voren (figuur 49). Iedere rij blijft zich verhouden tot het middelpunt als de
straal van een cirkel.
52

Fig. 42. Aanvangsbeweging en samenstellende delen van iedere rij.
De hele rij begeeft zich naar voren in een richting die loodrecht staat op de
straal van de cirkel met het middelpunt a.
Het paar 3A, 3B vertegenwoordigt het Hoofd; de paren 2A2B en 4A4B - het
Rechter en Linkerbeen en de paren 1A, 1B en 5A, 5B - de Rechter- en de
Linkerarm.
De passen beginnen met de rechtervoet (zie figuur 50.1 en 50.2). Nadat de hele
rij 8 passen naar voren heeft gedaan, blijven de Benen 2A, 2B en 4A, 4B stilstaan (positie Ia). De andere paren maken nog 8 passen, waarna de Armen 1A,
1B en 5A, 5B stil blijven staan (positie Ib). Tenslotte maakt het Hoofd nog 8
stappen en bereikt de positie Ic. De lege cirkels geven de tussenposities aan
van de danser die door wordt aangegeven. De lege cirkels tussen 1B en 2B
laten de werkelijke afstand zien tussen 2 paren in de rij. De gestippelde cirkels
laten de plaats zien van de danser in zijn vorige positie. De pijlen geven de
dansrichting aan.

Fig. 43. Uiteindelijke positie van de dansers na de beweging volgens rechte lijnen van de rijen, die in Fig. 42 beschreven is.
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Fig. 44.
Aanvangspositie voor
het vormen van het
Pentagram.
De dansers begeven
zich in de loop van 4
maten naar hun
nieuwe positie zoals
door de pijlen is aangegeven.

Fig. 45. Het uitvoeren van het Pentagram.
De dansers 1A, 2A, 3A, 4A en 5A die de binnencirkel uitmaken begeven zich
tegelijkertijd naar voren in de richting die door de grote pijl is aangegeven
(figuur 45 A). Wanneer 1A, 2A, 3A, 4A en 5A bij hun overeenkomstige partners komen, doen 4B, 5B, 2B, 3B en 1B een stap naar voren, zoals aangegeven door een kleine pijl en dan nemen 1A, 2A, 3A, 4A en 5A hun plaats in achter hun partners (figuur 45 B). De bewegingen zoals beschreven in A worden
op dezelfde manier herhaald (figuur 45 C).Ten gevolge daarvan bereiken de
dansers tenslotte de eindpositie zoals aangegeven in figuur 45 D.
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Fig. 46. Het Pentagram vouwt zich.
De dansers 1B, 2B, 3B, 4B en
5B bewegen zich zoals door
de pijlen wordt aangegeven
en gaan achter hun partners
staan. De paren 4A, 4B, 5A,
5B en 2A, 2B gaan met hun
gezicht naar voren staan. De
paren 3A, 3B en 1A, 1B gaan
naar voren zoals aangegeven
door de pijl.

Fig. 47. Het vormen van de rij
als de straal van een cirkel.
De paren 4A, 4B en 2A, 2B
staan opgesteld volgens een
straal van de cirkel met het
middelpunt a en blijven op
hun plaats. Wanneer het paar
3A, 3B op één lijn komt met
het paar 5A, 5B begint het
zich naar voren te bewegen.
Alle paren blijven naar voren
gaan totdat zij hun plaats
bereiken op de straal van een
cirkel.
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Fig. 48. Uiteindelijke positie
van de fig. 48 nieuw gevormde rij volgens de straal van
een cirkel.
Voor de formatie van de nieuwe rij is het nodig dat de dansers 1A, 2A, 1B, 2B, 3B, 4B
en 5B nog een extra klein
stapje doen vanaf de positie
die door de gestippelde cirkels is aangegeven tot de
positie die is aangegeven door
de halfvolle cirkels, in de richting van de daarmee overeenkomende pijl. Nu heeft de rij vanuit positie I (zie
figuur 42) de positie II ingenomen, in een nieuw gevormde rij volgens de straal van een cirkel, waarin de paren als
volgt hun posities hebben veranderd: Het Hoofd 3A, 3B
is het Rechterbeen geworden;het Rechterbeen 2A, 2B is
de Linkerhand geworden; de Linkerhand 5A, 5B is de
Rechterhand geworden; de Rechterhand 1A, 1B is het
Linkerbeen geworden en het Linkerbeen is het Hoofd
geworden.

Fig. 49. Beweging van de rij
volgens de straal van een cirkel.
De hele rij beweegt zich naar
voren met de rechtervoet en
doet 32 stappen. De bewegingen van de armen en benen
worden aangegeven in figuur
51.1 en figuur 51.2.
De nieuwe positie III van de
rij is gereed voor de volgende
cyclus.
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fig. 50.1

fig. 50.2

Fig 50. Bewegingen van de armen en benen van figuur 42 tot 48.
1. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en tegelijkertijd spreidt
men de armen horizontaal naar buiten, zoals aangegeven in figuur 50.1.
2. Men doet met de linkervoet een stap naar voren en tegelijkertijd buigt men
de armen horizontaal vanuit de ellebogen naar elkaar toe, zoals aangegeven
in figuur 50.2.
Men blijft deze bewegingen maken tot het einde van figuur 48.

fig. 51.1.

fig. 51.2

Fig. 51. Bewegingen van de armen en benen van figuur 49.
1. Men doet met de rechtervoet een stap naar voren en gooit tegelijkertijd de
armen krachtig omhoog (figuur 51.1).
2. Men doet met de linkervoet een stap naar voren en brengt de armen weer
terug langs het lichaam zoals aangegeven in fig. 51.2.
Al deze bewegingen worden uitgevoerd tijdens figuur 49.
Deze cyclus (waaronder de figuren 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en 49) wordt 5
keer herhaald.
Ieder paar is dan Hoofd, Rechter- en Linkerbeen en Rechter- en Linkerarm
geweest. Op die manier ondergaat de menselijke ziel de ervaringen van de vijf
fundamentele principes: Liefde, Wijsheid, Waarheid, Rechtvaardigheid en
Goedheid.
Tenslotte schudden de partners van ieder paar elkaar heel oprecht de hand,
omdat ze door het pentagram met elkaar verbonden zijn in het hart van de
Grote Kosmische Mens.
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Wat de mensen zeggen over de
Paneuritmie
De enorme belangstelling die er nu getoond wordt voor de Paneuritmie en voor
de heilige dans en beweging is een afspiegeling van een groeiend en intuïtief
begrip dat de universele waarheden die door de eeuwen heen door de grote
leermeesters van de wereld verkondigd zijn niet alleen in woorden kunnen
worden uitgedrukt en verkondigd, maar ook in vorm en beweging en geluid.
Op deze manier worden deze waarheden door alle niveaus van ons wezen uitgedrukt, terwijl ze zich in ons verbinden met een gevoel van vreugde, vitaliteit
en onderlinge wisselwerking. Dan overstijgt de dans een bepaalde groep of leer
en spreekt rechtstreeks tot het Zelf.
We merken dat we door de Paneuritmie te dansen een steeds groter gevoel van
affiniteit ontwikkelen met de krachten van de levende Natuur en met de
Goddelijke Creatieve Geest.
Terwijl we dansen bereiken we een grotere integratie tussen ons lichaam, ons
hart en onze geest. We scheppen ook een groter gevoel van harmonie en een
gemeenschappelijke doelgerichtheid tussen allen die deelnemen en ook tussen
ons en de lichtende wezens van de 'onzichtbare' wereld die op zulke momenten met ons samenwerken.
De Paneuritmie is een dans van eenheid en communicatie op alle niveau's van
ons Wezen - een levende mandala van spiritueel Licht, waarin we delen en
bewegen en van onszelf geven en waarbij wij op onze beurt vitaliteit en evenwicht, rust en uitstraling ontvangen.
Philip Carr-Gomm
We gebruiken nu al bijna vier jaar lang verschillende onderdelen van het
onderricht van Peter Deunov, met name de Paneuritmie, in de conferenties,
workshops en werkcolleges die de Francis Bacon Research Trust voor het grote
publiek organiseert. We hebben de Paneuritmie eveneens gebruikt bij het werk
van de Gatekeeper Trust, op conferenties en bedevaarten. We hebben dit tot nu
toe gedaan omdat we vinden dat de Paneuritmie zo'n uitstekende en heilzame
methode is om geest en lichaam zowel te ontspannen als te oefenen, en om
geest en lichaam te helpen een groter inzicht te krijgen en mogelijkheden te
verwerven om die inzichten in praktijk te brengen.
We merken dat de opeenvolging van dansbewegingen (als dat het juiste woord
ervoor is aangezien het meer een eigenschap van yoga of een meditatieve
beweging is om te proberen zich te verbinden met de innerlijke natuur of geest
van alle dingen) uitzonderlijk geliefd is, en één van de heerlijke dingen ervan
is dat mensen van alle leeftijden eraan kunnen deelnemen. De bewegingen
hebben een diepgaande uitwerking en betekenis en het zal waarschijnlijk eindeloos duren voordat men leert ze goed uit te voeren en te begrijpen.
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Het is één van de meest waardevolle 'yoga's' voor de westerse mens die we ooit
zijn tegengekomen en mischien één van zijn meest wonderbaarlijke effecten is
de fantastische manier waarop de Paneuritmie de mens op een zuiver harmonieuze manier kan verbinden met andere mensen en met de hele natuur. Het is
een grote inspiratie tot het bereiken van broederschap en vrede in de wereld,
en het zou overal ter wereld verbreid en bestudeerd moeten worden, niet alleen
omdat het zo de moeite waard is, maar ook om gebruik te maken van wat ongetwijfeld een grote gave voor de mensheid is.
Peter Dawkins
De Paneuritmie, die zowel oud als modern is, is ons zeer bewust gegeven om
ons te helpen te beseffen wat de innerlijke betekenis, de zin en het begrip van
het leven is en van ons Goddelijk doel in de wezenlijke symfonie van de schepping.
Ardella Nathanael
Mensen die deze groepsdans regelmatig uitvoeren ervaren vreugde, verfrissing
en een algemene toename van lichamelijke en spirituele energie. De 28 dansen
activeren de potentiele krachten in ons organisme. Zij verbinden ons met de
levende elementen van de Natuur.
De deelnemer aan een Paneuritmie Kring ontsnapt aan de wereld met zijn verwarring en onrust en bevindt zich 45 minuten lang in een wereld van harmonie. Als de dans gedurende een periode van een aantal maanden geconcentreerd wordt uitgevoerd, wordt het energieniveau van de hele mens zeer verhoogd.
De Paneuritmie is bovenal een aangename sociale ervaring, die op zowel plaatselijk als internationaal niveau vriendschap en goodwill bevordert.
Alison Brown
De Paneuritmie is meer dan een heilige dans. Het is gebaseerd op een diepgaande kennis van de overeenkomst tussen muziek, spraak, idee en beweging.
Alle bewegingen die er deel van uitmaken symboliseren speciale ideeën en
impulsen die een nieuwe cultuur van Liefde, Broederschap en Vrijheid inluiden. De Paneuritmie is een poëtische meditatie in beweging, een ritueel waarin er bewust een energieuitwisseling tussen hemel, aarde en de dansers plaatsvindt. Deze dans is meer dan heilig, het is een sacrament, in de zin dat de sacramenten de verstoffelijking van de geest en vergeestelijking van de stof symboliseren.
De Paneuritmie heeft in alle opzichten een transformerend en veredelend
effect. Onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid wordt vergroot, evenals ons algemeen gevoel voor harmonie en muziek, door het luisteren en de bewegingen. De dansen dragen niet alleen bij aan onze eigen evolutie, maar ook aan de evolutie van de mensheid.
De Paneuritmiedansen zijn zeker een gebed en een uitdrukking van spirituele
vreugde; ze zijn een uiting en verruiming van ons hele wezen. Maar ze zijn
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zelfs nog meer: een uitdrukking van de spirituele evolutie van de menselijke
ziel op zijn reis naar perfectie, en een dynamische impuls voor de ontplooiing
van de Waterman Cultuur.*
David Lorimer
De reden dat de Paneuritmie zo bijzonder voor mij is, is dat ik al lang geloof
dat iedere beweging of gebaar op de een of andere manier verbonden is met
oneindige andere bewegingen in de lucht die ons omringt. Ik voel dat ieder
gebaar dat ik maak bijdraagt aan harmonie of disharmonie. Het is niet mijn
bedoeling mezelf belangrijk voor te doen. Het is puur een bewustzijnstoestand.
De prachtige muziek van Peter Deunov echoot bijvoorbeeld door de heuvels en
niemand twijfelt aan de goede uitwerking ervan. Gracieuze passen zijn even
heilzaam als zachte, liefdevolle gebaren. Ik ben het met Deunov eens dat dit de
beste manier is om de wereld te veranderen. Leef in harmonie.
Maar dit moet zich natuurlijk ook uitstrekken tot het gebied van het spreken en
schrijven. In onze Esseense groepen volgen we de geïnspireerde vertaalde teksten van Dr. E. Szekely, en we verdiepen onze gedachten door meditaties en
telepathie. Het is niet zo fysiek, maar de wijsheid erachter is dezelfde en ik
denk dat de Witte Broeders ernaar verlangen dat de twee benaderingen zich op
het Aardse plan verenigen. Zij zijn al één bij de Bron.
Het is fascinerend om te bedenken dat Edmond Szekely, Peter Deunov en
Michael Aïvanov allen hun wortels in Bulgarije of Hongarije hadden. De
Westerse traditie van kennis en wijsheid wordt gerevitaliseerd vanuit dat
gebied. Het is werkelijk opwindend omdat ik voel dat er een enorme kracht
voor het goede uitstraalt uit die gebieden, die vernieuwing en verandering stimuleert.
Anne MacEwen
De wereld worstelt om de spirituele principes te begrijpen die de mensheid de
kracht tot overleven zullen geven. Er bestaan vele spirituele leringen en evenals de grote wereldgodsdiensten worden deze leringen doorgegeven door speciaal geselecteerde culturele bases. Het is geen toeval dat een Meester zoals
Beinsa Douno geboren is in Bulgarije, niet ver van de wieg van de Orfische
Mysteriën. Zijn geschenk aan zijn mensen is ook zijn geschenk aan de wereld.
Wij uit de moderne Westerse wereld moeten ons weer verbinden met onze oorspronkelijke wortels uit het volk. De Paneuritmie is niet alleen een verfijnde
yoga, maar het is een volkskunst die door Bulgarije aan de wereld geschonken
is, zodat de mensheid een middel bezit dat hen met een hernieuwd gevoel van
vreugde kan laten zingen en dansen. Deze kunstvorm geeft de mensen de
mogelijkheid om buiten God te eren en te verheerlijken en ook met de voeten
die de aarde aanraken. Christus is er het middelpunt van en hij is Universeel.

* 'The Circle of Sacred Dance". De Paneuritmie van Peter Deunov, uitgegeven door David Lorimer,
gepubliceerd in Groot Brittanië door Element (1991).
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Er wordt ook een vorm geboden waarin men zijn hele wezen kan delen met
andere wezens door muziek en dans, een dans voor het leven. Er wordt gezegd
dat er vrede op aarde zal komen wanneer mannen en vrouwen van alle leeftijden leren om samen te zingen en te dansen.
Elinor Detiger
Ik denk dat enkele van de maatschappelijke voordelen van de verspreiding en
de beoefening van de Paneuritmie de volgende zijn:
1) Men leert op een individueel niveau concentratie en doorzettingsvermogen.
Men wordt er geestelijk door gestimuleerd en de borstkas wordt erdoor verruimd. Dit is heel goed om een depressie tegen te gaan.
2) Men leert erdoor samen te werken en een evenwicht te vinden. Dit is goed
voor het bevorderen van de harmonie tussen partners en andere grote groepen mensen die met elkaar samenwerken.
3) Men leert erdoor langzamer te leven op een tempo dat meer is afgestemd op
het ritme van de natuur en op onze eigen natuurlijke impulsen en ritmes. Dat
kan waardering en respect voor de natuur kweken. Dit is essentieel in een
maatschappij die worstelt met het feit dat zij zichzelf vergiftigt telkens wanneer onderschat wordt hoezeer de keuzes die tijdens het besluitvormingsproces gemaakt worden door het milieu beïnvloed worden.
Marilyn Reddy
Ik ben in een tienjarige strijd verwikkeld geweest met een ondermijnende autoimmuniteits ziekte, en hoewel ik grote vooruitgang had geboekt met een dieet,
kruidengeneesmiddelen, meditatie en lichaamsoefeningen, bemerkte ik dat ik
de meditatie en lichaamsoefeningen vaker oversloeg dan wenselijk was. Zoals
de meeste mensen heb ik altijd haast. De paneuritmie is een prachtig geschenk
voor mij, want die werkt als een combinatie van meditatie en lichaamsoefeningen, die zo essentieel voor mijn gezondheid zijn. Wat ik verder nog ontdekte was dat de Paneuritmie mijn hele lichaam tot rust en harmonie bracht,
wat voor mij geen enkel andere lichaamsoefening had kunnen bereiken. Er is
vreugde en overvloed in de dansen en toch verzachten en kalmeren ze op een
zeer bijzondere manier.
Barbara Miller
Het dansen van de Paneuritmie heeft mijn leven ten goede veranderd, omdat er
daardoor een gevoel van openheid, liefde en vreugde in mijn hart gekomen is,
en een gevoel van evenwicht en harmonie in mijn lichaam.
Wanneer ik de Paneuritmie onderricht ben ik steeds verbaasd over de genezende werking ervan, die plaats vindt bij individuen en de groep. Het resultaat
is een groot gevoel van eenheid.
Ik geloof dat de Paneuritmie een prachtig middel tot genezing is voor het
Watermantijdperk, daar de hogere trillingsenergieën van het lichaam erdoor
beïnvloed worden. Deze dans laat onze Zielen zingen.
Barbara McDougall
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God sprak: "Er zij Licht... en Liefde... en Vreugde. En er zij stilte, zo helder en
diep als een meer bij de dageraad, en er zij wind die het water laat bewegen,
en de ziel beroert, vloeiend... verfissend... leidend. En er zij een essentie die
harmonie en evenwicht brengt, en die zuivert... een stralend licht dat zacht en
stromend is, en dat rust brengt en ademt in alles dat er is."
En uit dit licht en deze liefde, uit deze stilte, en uit deze essentie schiep God
een prachtig geschenk - de Paneuritmie, een zachte liefdevolle leer. En als we
waarachtig naar de muziek ervan luisteren en ons openstellen voor de betekenis ervan, dan zal deze zachte leer ons ons hele leven leiden, ons de weg wijzen en ons begeleiden in alle omstandigheden van ons leven, terwijl we onze
weg gaan en groeien, en ons hart zal erdoor geopend worden voor hogere
dimensies.
Iedere dans van de Paneuritmie leidt ons zacht en liefdevol en openbaart aan
ons de aanwezigheid en de kracht van de Geest die in ons en in het Universum
is. Het is onmogelijk om deze ervaring precies te beschrijven, want die kan niet
door woorden uitgedrukt worden, maar ik wist dat ik thuis was toen ik voor de
allereerste keer de muziek hoorde en de prachtige woorden die de betekenis
van iedere dans weergeven.
De dansen zijn van een prachtige eenvoud, en toch is hun diepte en kracht van
een onmetelijke grootsheid. Terwijl ik dans voel ik me volledig omgeven door
de essentie van de Liefdevolle Geest. Ik voel een eenheid en verbondenheid
met die spirituele essentie, waarvan het hele leven doortrokken is. Ik voel me
alsof ik de schepper ben van de Cirkel van stromende energie tussen het
Universum, de Natuur en mijn wezen - een spirituele wisselwerking.
De Paneuritmie weeft draden van zuivere liefde, de Paneuritmie is Liefde in
beweging, een bewegende meditatie die mij in staat stelt te ontvangen en te
geven, die geneest wat genezen moet worden en die het evenwicht en de harmonie in mij herstelt.
Wanneer ik mijn dagelijks leven leid behoud ik dat gevoel. Ik voel me opener
en stralender alsof ik loop op een kussen van stromende liefde. Ik sta meer
open voor mijn eigen creativiteit en wanneer ik piano speel, voel ik besef van
een diepere dimensie in mijn Wezen en een sterkere band met de muziek. De
armbewegingen van de Paneuritmie lijken te zijn overgegaan op mijn pianotechniek, waar ze een natuurlijke vloeiende beweging en vrijheid creëren.
Ik voel me tot diep in mijn wezen gevoed door deze prachtige dans. Zijn leer
is volledig, totaal en levensomvattend.
Paneuritmie - een leer, een waarheid, een gave, een eeuwige gids die ons door
het leven leidt - met een betekenis die zich steeds verdiept, steeds uitbreidt en
vanuit die stille plek in onze harten beschouwen we de Paneuritmie en zeggen
rustig - 'Dank U'.
Beverly Weil
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Verwijzingen
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Dit boek geeft de Paneuritmie weer, een heilige dans, ons aangereikt door de
geïnspireerde Bulgaarse spirituele Meester Peter Deunov (Beinsa Douno). De
fundamentele principes van het Onderricht van Beinsa Douno zijn Liefde,
Wijsheid en Waarheid.

”Liefde brengt leven. Wijsheid brengt kennis en licht die ons helpen om de
Natuurwetten te bestuderen. Waarheid die straalt in de ziel brengt vrijheid van
elke zwakheid en ondeugd. De waarheden zijn verborgen in de voordrachten.
Ik heb daarin deze waarheden neergelegd voor toekomstige generaties.”

”Er bestaat niets groters dan deze principes: er is geen directer of zekerder
weg. In deze drie principes ligt de verlossing van de wereld.”

PANEURITMIE

