Новият Път /излъчено на 1 ноември – Деня на
Народните будители от България/
Кризата на окултните и тайни общества, масонски ложи и секти. Залезът на
окултизма, мистичните учения и дехуманитаризираната наука. Новата
хуманитарна наука под флага на Школата на Христос. Представяне на книгата
Езотерични записки – Радея
От „Повратната точка” на Фритьоф Капра и опита за примирение на
източната мистична школа и новата Научна парадигма към Най-Новият път.

Път на хуманитарна наука и нови етични отношения.
Това е път на Новият човек, който всъщност

отнякъде трябва да се

появи или възпита.
Дълго време след 80-те години на 20 век се мислеше с понятия, които водеха до
дилемата „Буда или бомбата!”Човечеството започва да се осъзнава. Но все още
твърде бавно!
Сега е време да се осъзнае, че пътят на съвременната наука е бил сбъркан, поради
тази причина и изгражданата връзка и опит за примирение между мистика и
модерна наука, се оказа излишен. Сбъркан е бил в момента, в който е бил
предоставен на съвременния човек научния арсенал, без да се изшлайфа етиката на
този човек. Правото му на избор е факт, но в същото време, в морален план, се
оказва, че той не е достатъчно еволюирал и не е достигнал до това свещено право на
избор. Научният арсенал бе въвлечен в спекулативни цели, в комерсия, във
въоръжаване, в изтребление на човечеството, в унищожение на човечеството с
парадоксални научни изследвания като това в областта на генома.
Ако ще се изгражда ново трасе, то нека да се почне отначало.
Новата парадигма ще бъде еднозначна: Или ще има хуманитарна наука, или няма да
има никаква наука!
Съвременната наука е била прихваната от опита на недостатъчно узрелия като
хуманни ценности човек, да превръща всичко в печалба включително и научните
завоевания. Науката днес не служи на хуманните ценности. Тя е впрегната от
транснационалните корпорации в личностни интереси и борби за надмощие.
Силните на деня, имащите власт, купуват научни авторитети, тоест те управляват
човешките мозъци като една машина, и ги експлоатират в името на своите
меркантилни цели, жажда за власт, пари и кариера.

Време е да се ориентира младото поколение по Новия Път!

