
Представяне на център "НАЧАЛО"

Ще направя много кратко представяне на дейността и мисията на ЦЕНТЪР „НАЧАЛО”.

  

Център „НАЧАЛО” се създава и организира самостоятелно от Йордан Йорданов и не
е свързан  с никакви други организации. В дейността си ще се подпомага от 
фондация „Общество за духовност, държавност и наука „Архангел Рафаил”
, представлявана от същото лице. Чрез тази фондация ще се работи с различни
институции - университети, училища, неправителствени организации…

  

ЦЕНТЪРЪТ ще организира културно-просветна дейност под формата на различни
мероприятия, които ще се оповестяват чрез сайт и информационен бюлетин.

  

За постигане на набелязаните цели от ЦЕНТЪРА ще се търси съдействието на сродни
организации, които ще бъдат подпомагани идейно, организационно и финансово.

  

Центърът разполага със 70-местна зала, която ще се отдава под наем за:

    
    -  провеждане на конференции, пресконференции, лекции, семинари, обучения,
представяне на книги, изложби и др.   
    -  Организиране на други мероприятия по заявка на наемателя  

  

В ЦЕНТЪРА постепенно  ще се сформират групи по интереси в областта на
историята, психологията, философията, религиите, екологията и др. области от
социалния живот според нуждите на членовете.

      

МИСИЯ

  

1. Повишаване на националното самосъзнание чрез духовно-научно изясняване на
мястото, ролята и мисията на българите в историческия и мистериен път на
човечеството.
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Ще бъдат организирани исторически лектории и научни конференции за цялостно
осветляване на истината по отношение миналото на нашия народ, с което ще се разреши
и загадката на световната история. Като най-старият народ на Земята, ние
преминаваме през цялото културно, държавно и мистерийно развитие на човечеството,
протичало на различни нива на проявление: външно-фактологическо, психологическо и
душевно-духовно. Първо ще отговорим на въпроса: „Как се е случило всичко?”, а след
това и на най-важния въпрос: „Какъв е Промисълът на Бога за това развитие?” Само в
тази светлина ще видим по правилния начин централната роля на българите в
световната история и същността на тяхната Мисия.

  

2. Разкриване на истинските причини, движещи социалния организъм в трите му
направления: икономически, държано-правов и духовен живот. Разработване на
идеи за създаване на механизми, осигуряващи правилното му функциониране.

  

Всичко в Космоса е изградено на основата на троичния принцип като отражение на
Светата Троица. Човекът е съставен от дух, душа и тяло, всяка сграда се състои от
основа, етажи и покрив, душевните ни качества са мисъл, чувства и воля, под нас
наблюдаваме минерално, растително и животинско царство, а социалния организъм
трябва да бъде изграден от три независими една от друга в своето функциониране
системи – икономически, държавно-правов и духовен живот. Основата му е духовния
живот, етажите са държавно-правовия, а покривът е икономиката. Когато за основа на
„къщата”, наречена „социален организъм” се постави държавно-правовия живот, се
раждат диктатури от всякакъв вид, а когато икономиката се положи като основа,
стигаме до безумието на комунизма, отричащо напълно духовния живот и приравняващо
човека на животно. Импулсите за всяко развитие трябва да идват от свободния духовен
живот, развиващ се в образованието, възпитанието, изкуството, културата, религията и
др., отчитащ интересите на целия социален организъм. Например: не
държавно-правовия живот да спуска мъртви програми към образованието, убиващи
всякаква инициатива надолу, а работещите в тази сфера сами да определят начина на
преподаване, съдържанието на предлагания материал и формите на обучение според
нуждите на живота. Или – не да повтаряме до припадък църковни догми, писани някога
от някой, а да улавяме какво днес иска от нас Бог. Следователно, в духовния живот
трябва да царува СВОБОДАТА.

  

Съвсем друг принцип е нужен на държавно-правовия живот – принципа на
РАВЕНСТВОТО, възможен единствено тук. Пред закона всички са равни без разлика
на социално и културно положение. Гласът, пуснат в урната при избори е с еднаква
тежест, както и задълженията на всички пред закона са равни. Държавно-правовия
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живот единствено регламентира в правно отношение функционирането на духовния и
икономическия живот, без да се бърка в тяхната същност.

  

А за икономическия живот остава принципа на БРАТСТВОТО.

  

Не съществуващата днес безогледна конкуренция, унищожаваща             по-слабия, а
създаването на браншови асоциации, работещи напълно свободно, но според
интересите на целия социален организъм.

  

Например: един земеделски производител, черпейки импулси от свободния духовен
живот съвсем естествено ще обединява своите усилия с друг земеделски производител,
но водейки се не само от своите интереси, а отчитайки и интересите на търговеца и
потребителя. Без импулса на братството това е невъзможно да се случи и ще
продължаваме да наблюдаваме фалити на фирми, да ядем отровни храни, да
унищожаваме природата в името на печалбата, да наблюдаваме все повече срива в
отношенията между хората, впрегнати в бясно съревнование помежду си, водещо до
неминуем крах.

  

Ето как трите принципа, издигнати преди три века от Френската революция
изпреварващо и упражнени насилствено, ще намерят истинското си приложение на
точното място и по правилния начин в днешното време. Разбира се, горепосочените
идеи са само от най-общ характер, а конкретното им реализиране в живота ще бъде
резултат от вътрешната промяна в човека, която е истинския двигател на прогреса.
Именно към такава промяна ще бъдат насочени усилията в този ЦЕНТЪР, за да
преодолеем поредното зло, стоварило се отгоре ни – помитащият направо културите
англо-американски глобализъм.

  

3. Практическо изграждане на мост между съвременната наука и християнското
знание чрез осветляване на трите нива в Словото Божие: външно-фактологическо,
морално и скрито.

  

Съвременната наука, формирана след 15в. е в своята все още детска възраст спрямо
религията, но до голяма степен отрича духовното. Стигна се до абсурда да се твърди,
че произлизаме от маймуните, че всичко е материя и куп подобни безумия.
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Науката вижда следствията, но не може да достигне до първопричината. Например: от
много години тя констатира, че Вселената се разширява и следователно някога ще
настъпи такъв момент, че центробежните сили ще доведат до нейния разпад. И
изведнъж в последните години стана ясно,че тя е започнала  да се свива към някаква
невидима средищна точка. 
Въпросът е не само в констатирането на подобни мащабни факти, а кои са силите,
които ги предизвикват.

  

Религията от своя страна е замръзнала в старите догми и не е в състояние да даде
отговор на никакво предизвикателство, изникнало от съвременното развитие на
човечеството, защото не разбира най-дълбокото ниво на Библията - скритото. Днес
всички хора са много умни и очакват точни и ясни отговори. Църквата не ги дава и
затова настъпи не само отчуждаване между нея и науката, но самият Христос сякаш
изчезна, ставайки ненужен, без да се разбира, че Той също еволюира и трябва да Го
познаем по нов начин. Той е пресечната точка между науката и религията, защото има
„цялата власт на Небето и Земята”. След като нищо не става без неговото разрешение –
включително и в науката, ние сме длъжни да чуем Гласът Му какво ни казва днес. Само
този Глас е в състояние да прокара моста между науката и религията и една от
най-важните задачи на ЦЕНТЪРА е да работи в това направление: науката от една
страна да прозре, че зад външнофактологическите явления се крият духовни причини, а
религията от друга страна да разбере, че във всяка епоха Христос трябва да бъде
откриван по различен начин.

  

В следващите години ще се случват изключително важни събития и без правилната
връзка между обновените наука и религия човечеството е обречено.

  

4. Осъзнаване, че интересите на личността и на държавите са взаимосвързани и са
част от общия глобален интерес на човечеството.

  

Днешният свят е изграден на основата на егоизма и затова е в това състояние. Един
ден хората ще разберат, че нито един човек не може да бъде щастлив, докато има
нещастни хора и това ще стане непосредствена лична опитност. Държавите ще отмрат,
но хората ще останат и единственият начин да живеят заедно е в Любовта, която дойде
с жертвата на Голгота. Там е отговора на всички въпроси днес и за в бъдеще, но
зададени по подходящия за времето начин. От 20-ти век започна постепенното
урегулиране на световната карма и процеса ще бъде съпътстван с големи катаклизми.
Шест века материализъм и хаоса в кармическите връзки ще трябва сега да се
хармонизират, както за отделния човек и различните народи, така и за цялото
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човечество по отношение на необятния Космос. Следователно, човекът просто не може
да продължава по този начин, защото страда целия Космос. Днес е нужно космично
съзнание!

  

5. Намиране на общия корен на всички световни религии.

  

Зад всички световни религии стои едно същество. Преди 9 хиляди години индийците го
наричаха Вишва Карман, Заратустра го нарече Аура Маздао, за Хермес беше Озирис, а
древните елини го обявиха за Съществото стоящо зад Плерома. Преди 2 хил. години
това Същество слезе в плът и хората Го разпнаха, извършвайки най-голямото безумие в
човешката история, без да разбират какво правят.

  

Това Същество е Христос и Той е инспиратора на всички религии във всички времена и
епохи. Него трябва да търсят всички хора по Земята и около Него да се обединят.

  

6. Запознаване с Християнските ценности и практическото им прилагане в живота.

  

Ако хората намерят този център по адекватния за епохата начин, ще развият букет от
добродетели и прилагайки ги в живота, ще предизвикат идването на новата епоха на
Водолея, изпълнена с братство, равенство и свобода. Натам гледа ЦЕНТЪР НАЧАЛО!

  

Йордан Йорданов, председател на ЦЕНТЪР „НАЧАЛО”
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