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СТАРОТО И НОВО НАЧАЛО

Масонската „Балканска звезда” огрява за първи път българските земи в Русе
през 1880 год., точно две години след като България отново е свободна
самостоятелна държава. „Робът се бори за Свобода, Свободният за Съвършенство..” В
тези слова са кодирани символи и не само...  Само свободният човек,  може да си
позволи да мисли за нещо качествено различно, и да се стреми към
Съвършенството.

След десетки години на търсения, усъвършенстване и градежи от добри
човешки дела създадени и от масони, българинът отново губи свободата си за
почти петдесет години. Или, половин век отново на пътя за никъде... Жестоко, но
факт. Несвободата не търпи и Масонството, и го забранява, и преследва.  И отново
„Фениксът”  възкръсва от пепелищата на безмислието  и насилието..

1992, или 112 години след началото, „Звездата” отново ни огря...

Българинът (за кой ли път) започна да изгражда изначално, камък по камък...,
своята държава и себе си. Защото „наследството” от близкото минало не е това
което би ни помогнало, то продължава да ни разделя и е просто един горчив
спомен и за пропиляни години...

Днес, отново сме обречени да градим сградата на нов тип държава, но и нещо
неизмеримо по-трудно да изграждаме отново себе си...а това не става с пари, даже с
много пари..

КАКВО Е ДНЕШНОТО БЪЛГАРСКО „НАСЛЕДСТВО”?

„Резултатът(наследството-б.а.) е държава, управлявана и разгромена от невежата и
повърхностна посредственост, наперено самомнение, неопитността на незрелия
интелект, суетата на беглите школски познания...Безверието и фалшът в публичния
и политически живот ще са безверие и фалш и в частния живот. Жокеят в
политиката, подобно на жокея на хиподрума е покварен от главата до петите. Той
навсякъде ще се погрижи първо за собствените си интереси и този който се осланя
на него, ще разчита на неблагонадежден човек. Амбицията на такъв човек е



плебейска, подобна на него самия; и той, следователно ще се домогва към властта
с плебейски и долни средства, както ще се стреми да получи всеки друг желан
обект – земя, пари или репутация.....Не можеш е казал Великия учител „да служиш
едновременно на Бога и Мамона..”(Из „Морал и Догма”, Албърт Пайк). Това е
изрекъл Пайк, преди повече от Век..Светът не е мръднал, поне нашия.. е сигурно...

ЗАЩО НИ ИНТЕРЕСУВА ДЪРЖАВАТА?

Защото свободният човек, Масонът никога не е бил отрицател на своето отечество,
на държавата. „Масонът е мирен поданик на гражданското управление, където и да
живее или работи и никога не трябва да се замесва в заговори или конспирации
срещу мира и благосъстоянието на нацията....Той трябва с готовност да се
подчинява на всяка законна власт, да издига на преден план при всеки случай
интересите на обществото и ревностно да допринася за просперитета на неговата
собствена страна.”(Из Конституцията на Андерсън). И в днешния български ден,
когато държавата прави стъпки, като болен след тежко заболяване, тя има нуждата
от здравата и честна опора на българските масони.

НА КАКВИ МОРАЛНИ И МАСОНСКИ КРИТЕРИИ И КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА
ОТГОВАРЯ ДНЕС ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР?

1. Да е здрав физически и психически, спокоен и осъзнаващ мъжката си същност и
предопределеност, вярващ в Бог български гражданин, който във всеки случай и
при криза умее да контролира себе си и да не вреди на Братството и Родината, да
умее да води Братството в трудни дни и към Хармония;

2. Да гарантира, че има чисто минало и в профанската си битност, и масонска
принадлежност, никога не е бил обвързан с престъпни практики и хора, и никога не
е донасял за когото и да е било, явно или тайно(гражданин или брат-масон) с цел
злепоставянето му, или лично обогатяване;

3. Да има добра професия и чрез нея да може издържа себе си и най-близките си
хора, и да е готов да заделя сериозна част от времето си за Братството;

4. Да се ползва с добро име в обществото, както масонско, така и профанско и да не
допуска каквато и да е профанска политическа или религиозна практика - намеса
и внушения сред Братството;

5. Да е доказан патриот, свободен демократ и европеец по дух и манталитет;

6. Да е масон поне, от седем години(за НУВМ, ВУБ и МУБ) и да е оглавявал или
оглавява  регулярна съюзна ложа, минимум един мандат;



7. Да приема, осъзнава ясно и пази безприкословно авторитета на  Съюзните Ложи,
да се съобразява се с техните  суверенни автономниправа, защото те всички заедно
съставляват  фундамента на ОВЛБ, защото без братската верига от ложи, няма и
Велика ложа; Да помни, че Всеки от нас тръгва по Пътя, от Ложата и един ден
отново се завръща в нея!

8. Да познава , спазва и прилага безприкословно – Древните Ландмарки,
Андерсеновата Конституция и действащия Основен Закон на българското
масонство;

9. Да представлява достойно ОВЛБ и я води и в профанския мир (при контакти
държавни институции и ръководители, при подписване на договорености и
сключване на сделки в полза на масонството), като се съобразява единствено с
действащите граждански Конституция и закони, и интересите на Братството, като
съблюдава за това и - действията на братята и ложите;

10. Да не допуска по никакъв повод в своята дейност като Велик Майстор, каквато и
да е профанска практика и външна на масонството намеса,  както и да съблюдава за
това действията на великите сановници и майсторите на ложи, и всеки брат-масон;

11. Да бди за регулярността и да не показва пристрастие, и да представя в
международната си дейност достойнствата на ОВЛБ и защитава интересите на
Братството у нас . И да не забравя, че Членовете на всички ложи по Света са наши
обични братя и частица от Световната верига.

Всичко посочено по-горе се отнася и следва да се изисква и от кандидатите
за велики сановнически постове, ВБС, комисии  и майсторите на ложи! Необходимо
е просто, кандидатът за НУВМ, ВУВС, МУВС, УМ „да даде думата си” преди Изборът,
пред всички!

ЗА ВЕЛИКИЯ БРАТСКИ СЪД

Защо да не го наречем, Помирителен Братски Съвет или Арбитраж? Днешното
„издание” и „права” на ВБС прекалено силно пресъздават профанския наказателен
съд и практика, а последния му състав, „работеше” цял мандат като онази гилотина
в Париж, в едни други времена. Редно е,  Българското масонство, да затвори тази
страница и категорично да стопира тази профанска и не братска практика!

Днес, сме длъжни преди всичко да променим не просто персоните, а системата.
Преди повече от 100 години, Масонът Албърт Пайк, пише по темата за
„отмъщението и наказанието”, което горчиво наподобява времената в които живеем
– в Братството и вън от него:



„И ако на човешката природа не е присъщо да не отмъщава с наказание, нека
Масонът наистина да смята, че в това си действие е представител на Бога, и нека
отмъщението му да се измерва с правосъдие и да се смегчава с милосърдие.....

Всяка нравствена характеристика на човека намира своя прототип сред създанията с
по-ниска интелигентност; че жестоката низост на хиената, свирепата хищност на
вълка, безмилостната ярост на тигъра, лукавата коварност на пантерата се срещат и
в човешкия род и, когато се установят при хората, не трябва да предизвикват
никакви емоции, по-различни от тези които изпитваме, когато ги открием сред
зверовете. Защо истинския човек трябава да се сърди на гъските, че съскат, на
пауните, че се перчат, на магаретата, че реват, или на маймуните, че подражават
или дърдорят, макар че наподобяват човека? Освен това винаги си остава истина, че
е по-благородно да простиш, отколкото да отмъстиш; и че по-принцип трябва
твърде много да презираме онези, които са ни сторили зло, за да изпитаме чувство
на гняв и желание за отмъщение...” (Из „Морал и Догма”, Албърт Пайк). Завистта,
злобата и отмъщението ако и да са черти у плебеите, никога не следва да могат да
бъдат част от чертите на българския масон.

СКЪПИ БРАТЯ, Нека издигнем Морала и Правилата във Верую на Българския
Масон, Сега и Завинаги!


