Пътят на масонския Феникс на България
У Бр. А.А.

Изминаха Пет години , от както нашият „Феникс”, излетя от
изпепеляващото зарево, изтръска криле от светлата пепел на предишни
животи и сивотата на профанщината. СЛ Феникс, стана на пет години и е
вече част от „веригата на достойните”, които вярват, че „Само законът ще
ни даде Свобода”!
Историята на нашия „Феникс”, започна на един Еньовден, преди почти 10
години, когато група от 20 братя, решихме да се излезем от една ложа в
която надделяха профански страсти и практики, и братската ни чест беше
погазена. Тогава се оформи и неформалния масонски кръг „Феникс”, като
естествена импулсивна реакция срещу несправедливостта, която нямаше
нищо общо с масонската ценностна система, морал и правила. И започна
нашата масонска одисея...
Масонският кръг Феникс, три месеца след като масонската ни и мъжка
чест беше пренебрегната, се учреди Ложа Феникс. И така години... Не
една и две ложи, получаваха „светлината”, а ние бяхме „забравяни”,
въпреки нашата активност. Това, което все дърпа българите и тяхната
държава назад и надолу, беше проникнало и в братството. Слава на
Великия Архитект, както и на братята от Ложа Сила, братята от „Кръгът
Феникс”, не останаха блуждаещи на пътя... Ние, всички станахме част от
ложа Сила, независимо че малкото „братя” останали в онази ложа, успяха и
да ни „изключат”..., което беше вече без значение за нас, но и не беше
потвърдено от Великия Майстор.
Но ние, не се отказахме, поне едно здраво ядро от братя, както и придошли
нови сили братя. Е, „магията” падна в един късен ден на отиващата си
есен и настъпваща зима, „височайшите особи”, благоволиха да ни дадат
„светлината”. Приехме светлината, защото ние преди години я бяхме
извоювали и съхранили! И на 13 декември 2008 година, „кръгът Феникс”,
стана част от българското масонско пространство, като ложа Феникс.
Радостта ни, не беше за дълго, месец след това, бяха спрени правата на
новоизбрания и първи майстор на ложата. Отново блокаж и „Братски
съд”!!! Профанщината тържествуваше. Но както е и в профанския свят, тя
обичайно не е подготвена и е непрофесионална..за „морална” и дума не
можеше да става. Самият състав на „съдът”, скоро престана и да действа...
И така, 5 години – утвърждаване в борбата за чест, достойнство и издигане
на спазването на правилата като най-свещен принцип за ложа Феникс.

Издигнахме и пазехме Законът и Древните Ландмарки, защото в трудните
години, само те опазваха нашата Свобода!
Преминахме и през още битки за изчистване на Братството от профански
психологически и материални наслоявания, като тръгнем от казуса за
„Националния масонски дом”, та до „замразяване признанията” от
североамериканските ложи. Фениксът никога не се отказва! Зад нас са
само спечелени битки. Битки срещу невидимото профанско „статукво”,
което също не се отказваше.., но ние ще издържахме и ще издържим,
защото Феникса, има време, той живее 1000 години и отново излита за
следващ живот. И защото само Феникса в непрестанния си полет „може да
гледа и Слънцето, право в очите..”!
Днес, ние отново сме в полет...отвреме-навреме изтърсваме крила от
ненужно, отмиращото, и продължаваме напред към Светлината, защото
нашата кауза не се сменя със сезоните, и не търсим удобния и равен път
напред!
По нашия път, някои отпаднаха, не издържаха на темпото и да гледат
„Слънцето право в очите”, срещнахме нови братя и братски ложи с които
Братската верига става все по-силна и здрава. Братя от Феникс вече са в
Америка, Великобритания, Испания, на Балканите. Нашата сила се множи
и нараства. Вече не сме сами!
Честит Празник, Феникси!

