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Мисията на тази група е 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
живот единствено регламентира в правно отношение функционирането на духовния и
икономическия живот, без да се бърка в тяхната същност.
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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.

  

Трябва да се търси изход за цялото човечество. След като всички социални модели се
сринаха, трябва да се даде нов модел за човечеството през новото хилядолетие, и защо
този модел пак да не излезе от България.

  

Нали точно българите са народът, който изработи и разпространи по света моделите на
държавност, духовност и култура чрез, които беше организирано и цивилизовано
човечеството – федеративната държава, националната държава, а сега предстои
осмислянето и изграждането на държавата като единен, но вътрешно троичен
социален организъм с три независими една от друга в своето функциониране системи.
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За записване към групата или предложения и идеи са обадете на телефон 0878/ 474
674  или ни
пишете на 
centar_nachalo@abv.bg
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http://mce_host/centar_nachalo@abv.bg

