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Просветен център за духовна работа „НАЧАЛО”
  

До всички приятели на ЦЕНТЪР „НАЧАЛО”Заповядайте, за да ви запознаем с новите
теми на ЦЕНТЪР „НАЧАЛО” за отваряне портала на новия импулс.Това е кратко
въведение за основната работа на центъра, изчистена и обновена, систематизирана и
реално функционираща.Ще бъде изложено кратко въведение разкриващо промените,
които се извършват в наши дни.Център „НАЧАЛО” – осъзнат стремеж към духовна
работа – възпитание, образование, култура,  изкуство, наука, духовна работа и вяра. 

  

Христово мироздание
Просветен център за духовна работа „НАЧАЛО”

    
    -  Господ Бог избра нашия народ да осъществи връзката с духовния свят и да обнови
и покаже истинския път навред по света.   
    -  Мисията на ЦЕНТЪР „НАЧАЛО“ е да  унагледи Божествения промисъл и да се
осъществи неговото свято дело   
    -  Всеки един от нас носи свят дълг в изпълнение на Божието дело. Призовавам
всички да осъществят мисията си, Христовата ръка бди над Вас.Да бъдем братя по дух
и тяло, да осъществим святото дело, за което сме призовани в името на Отца и Сина и
Светия дух.   

  

Амин!

  

Задвижване на основните механизми:
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    -  Пренасяне на заветните закони  
    -  Мъдрост и свобода на човешкия дух  
    -  Търпение и облагородяване на човешките същества  
    -  Показване на истинската стойностна система и добиване на афинитет към
достойнствата на ближния   
    -  Щедрост и скромност в жизнения път  
    -  Разкриване на истинен и ползотворен ритъм на живот.  

  

 

    
    -  Просвещаване  
    -  Ограмотяване    
    -  Създаване на опорна точка във всяко човешко същество с цел духовно
израстване и пренасяне на информацията и божието слово по целия свят.   

  

Подпомагане младежкото и нравствено издигане в преходния период

  

Групи – ще се обособят две основни направления

  

–  духовна работа и светски учения

  

1. Духовна работа

    
    -  Беседи  
    -  Лекции     

  

 Практическа работа

    
    -  Освобождаване чрез трансцедентални изпълнения  
    -  Паневритмия  
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    -  други  

  

2. Светски учения 

    
    -  История  
    -  Държавност  
    -  Наука  
    -  Култура  
    -  Изкуство  
    -  Възпитание  
    -  Образование  
    -  Представяне на книги  
    -  други  

  

3. По интереси – по предложение на доброволните сътрудници, които поемат
инициативи и разработват програма за работа

  

През изминалите две седмици бяха проведени много индивидуални и групови срещи, на
които бяха представени и обсъдени различни идеи. Целта на събирането ни ще бъде
отправяне на основното послание на Божия храм на Истината - център „НАЧАЛО”, което
ще бъде изнесено от Председателя.

  

На самата среща всеки ще вземе решение за себе си и  своя път. Няма да се влиза в
излишни дискусии и мнения – времето за това беше от откриването ни на 24.02.2011г.
до сега.  След изнасянето на посланието всеки един от
нас трябва да заяви лично ще участва ли, по какъв начин и под каква форма.

  

След, което стартираме дейността си.Тези, които осъдиха ЦЕНТЪР „НАЧАЛО”  в
името и заради името на Господния син Исус Христос се самоопределиха и
самоотлъчиха .

  

Приятелите на център „НАЧАЛО” участват лично в дейността като доброволни
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сътрудници, които:

    
    -  участват в оформяме на светски и духовни учения, обучения, дискусии и
мероприятия   
    -  могат да развиват лично направление• извършват ежемесечни дарения за
обезпечаване и развиване на ЦЕНТЪР „НАЧАЛО“ според възможностите си.
 
    -  за работещи сумата е 20лв. ежемесечно.  

  

 Знам, че на никого не достигат, но за едно свято дело това е един малък принос.

  

Реално нямащите възможност да даряват ежемесечно тази сума подпомагат центъра
по друг начин съгласуван с Председателя. Има много форми и възможности за това,
другото са оправдания и неразбиране. Важно е желанието, любовта към ближния и
общото ни дело.

  

Това е съвместна дейност между нас хората и за хората в името на Бога. Желаещите да
подпомагат материално с ежемесечни дарения дейността на Божия хром на Истината
„НАЧАЛО” да са наясно, че тук важат съвсем други принципи и правила в изпълнение на
Божията воля - няма да има обсъждане на финансови въпроси и отчети, сметки и
прочее човешки поведения и очаквания, създаващи предпоставки за интерпретации и
обслужващи Тъмните сили. 

  

Ние присъстващите в център „НАЧАЛО” трябва да сме устремени към лично
самоусъвършенстваме и да развиваме алтруистични нагласи в услуга на групата,
обществото, народа, човечеството, т.е. на Бога.

  

Да възлюбиш ближния както себе си !

  

Божествени и нравствени устои !      
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Всичко се извършва доброволно, на свободна воля, с любов и разбиране към всички
членове. Личностни мотиви не съществуват. Бог да е с Вас!

  

Отправяне на посланието ще бъде на 24.08.2011г. /сряда/ от 19.30ч.         
Йордан Йорданов 0878 474 674
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