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21 декември 2012, първият зимен ден на настоящата година, според един
древен календар, вероятно би могъл да бъде съдбовен за Земята и хората. Ние
вървим към него и си струва, да се огледаме, да се замислим, да припомним живота
си в добро и лошо. И да си зададем въпросите: „Кой съм, Защо съм тук, Какво съм
направил до тук  и накъде съм се запътил? Ще продължа – Сам, или Заедно? Към
края ли, едва ли...Знам ли, какво искам?”

Ако допуснем хипотезата, че при гибелта на Атлантида, древните атланти са
кодирали и пренесли своето Послание - предупреждение към бъдещите хора, как
трябва, и не трябва да живеят на тяхната Земя.. до вчера.  И нашата, днес...

Маите, преди 22 столетия, просто са препредали това атлантско послание.
Или онова, което не е успяла да „надживее” цялата високо развита атлантска
цивилизация заслепена от своето величие и „неповторимост”, е оцеляло като шанс.
Може би, най-после ние, земните хора ще проумеем „древия код”, само ако осъзнаем,
че днес сме в същата позиция...

И тогава,... в самия си край, атлантите са били „ангажирани” като нас, с
натрупване на ненужното - извън мярата и затъване на управляващия им елит в
блатото на тоталната бездуховност, алчност, завист и празнословие.

А, „Децата на Закона на Единствения”(Единствения Безкраен Създател),
крепителите на Духовността, загубили битката със „Синовете на Б(В)елиал”,
олицетворяващи Злото..., останали неразбрани и от самия народ. И после,
последвала гибелта на хората, и на заблудения от фалшивия блясък на „Белиал”-
народ, защото е останал в непрогледност до края си. Останали само, шепа човеци в
непрестанният си ход по пътя към Светлината, за да предадат своето Послание –
Пророчество.

Платон в едно от своите писания за атлантската цивилизация, която векове е
била образец за здраво, културно, икономически силно, справедливо и добродетелно
общество, казва че То, постепенно с времето „се разводнява и в резултат от



смесването с „простосмъртните”, човешката натура(грубата профанщина-б.а.)
получава предимство, тогава те се интересували предимно от богатствата си и
започнали да постъпват непристойно и на способния да вижда, те изглеждали най-
обикновени и изгубили ценните си дарби. А за неспособните да виждат, те
изглеждали все така прекрасни и щастливи, когато вече били изпълнени с алчност и
жажда за власт”. В тази връзка френския масон и учен Серж Ютен пише: „Платон
разказва за нарастващото деградиране на народа на Атлантида”. Аналогично, на
обществата от Източна Европа, включително България в наши дни, завладяни от
парадоксалната „чалгакултура”

Днес , Ние членовете на древното Братство на масоните, не сме ли по близо
до Прозрението, и не следва ли да сме поне с една крачка напред по Пътя към
Пробуждането? Защо, ние Масоните да не станем „Рицарите на Духовността”? Защо,
Ние масоните, да не продължим делото на „Децата на Закона”, но този път „битката”
да бъде спечелена?

В този конфликтен, алчен и объркан, но все още Красив свят в който вече
отчетливо се чуват ударите на Часовника на Съдбата, ще пробудим ли душите си за
другите, защото те са нашите объркани братя? Вселената е вечна и разумна, тя е
Създателят, тя може да прощава..., ако съумеем да обърнем Руля... на Кораба на
Съдбата!

Когато един Календар, та бил той и на маите завършва, това просто означава
че цикълът, които той отразява е приключил и започва следващият. Но за него
трябва да сме готови.

Какво е „Краят”? ”Краят” в космическата реалност е следващото стъпало към
Бъдещето. И това е така, защото Космосът е в непрестанно движение, което няма
начало и край. С движението напред на Времето, се поддържа Живота в Космоса.
Времето по програмирания му Път, подновява всичко, чрез Промяната. Това е
неизбежно.

Пророчествата в „Календара на маите”, са вероятни сценарии, базирани на
висшето знание, опит и повторяемост на събития, както и предупреждение към
бъдния свят и човеците. Те, пророчествата могат да се случат, но е възможно и да не
се случат, изцяло, защото и най-перфектно изчислената хипотеза, дава шанс и за
друго решение. Всичко е кодирано в Човека, който живее днес! И в способността му
да се променя. А това е дадено на мислещия и действащ човек, ако пробуди
съзнанието си за Истината. Най-трудно е, при прехода... към непознатото..

ЗА ПРОМЯНАТА И СИНХРОННОСТТА



Земята, днес е подготвена за промяна.  Гостоприемният  човешки дом е в
очакване за необходимата човешка крачка в същата посока. Планетата и Човекът  са
съвместими, само ако са в хармония. Цялата земна Природа, заедно с днешния човек
могат да останат в едно Бъдеще, само ако влязат в синхронност със Земята. Какво
означава това?

Всеки жив човек е като една малък „генератор”, който произвежда енергия,
чиста и невидима за обикновените сетива. Тази енергия е универсална и няма
електромагнитен характер, и е част от Вселенското енергийно поле. Човекът е
способен да постига все нови и нови нива на енергия, само чрез своята мисъл,
концентрация и воля. Тази човешка енергия не е егоистична, тя е насочена към
другите, тя си взаимодейства и има способността да преминава на следващо
качествено ниво. Може би, така в древността масоните са прозряли истината за
силата на „братската верига”...

Синхронността се проявява в целевото единомислие на малки и по-големи
човешки групи и общности, от тук и в повишаване нивото и качеството на енергията
и разумното и насочване към добри дела и за взаимодействие с Вселенския Разум.

Така е, и при нас – масоните, всеки един от нас е усещал повишаване на
личната си енергия в ложата, сред братята и особено на по-големите ритуали. Какъв
по прекрасен и силен енергиен пръстен от Братската верига!

И най-скромния масонски ритуал е една енергийна медитация на максимално
синхронизирана(свързана) човешка воля за добро и промяна. Силата на осъзнатата,
синхронизирана и управлявана човешка енергия е способна на неподозирани
промени и чудеса. Тя, тази енергия не напряга, тя успокоява.

Днес, Планетата има нужда от тази благородна енергия, за да се преподреди
Редът(Статуквото), когато има реална опасност той да премине в Хаос.

ЗА ПРОБЛЕМИТЕ

Проблемите са, за да се преодоляват. Едната група човешки проблеми е
свързана с пътя на човека за приспособяване, усъвършенстване и синхронзиране с
Природата, те имат естествен и полезен характер. Другата група проблеми, са тези
които човек сам си създава – вреди на себе си и средата, която го е създала и приела.

Днес, Човечеството е подвластно на „Внуците на Белиал”, създали
„Нефтеният свят”и скачените с него трансгранични финансови структури, които са
впили хищни нокти в Земята и Човека. На практика, имаме човеци от „два свята”,
които живеят в един, но си приличат само биологически, а интересите им са



полярни и несъвместими. Напрежението в енергиен и социален план между хората е
трудно удържимо. Бъдещето е застрашено.

Светът навлезе и затъва в своята поредна тежка Криза. Правят се „опити”, тя
да се пребори, но „играчите” нямат идея да променят гибелното „статукво”. Те имат
интерес от кризата. А тя, продължава да се измерва едностранчиво и наивно, само с
икономически и финансови критерии и стандарти. Търси се  решаването и по
уморени стари схеми, които вече не работят. Човекът, който населява днес Земята,
все пак не е птицата – щраус, която „решава” проблемите си с глава в пясъка. Ако
Човекът не разбере това, може един ден като „извади главата си от пясъка”, да види
че вече няма нищо наоколо... И днес, има будни и виждащи човеци, само някой
трябва да им повярва!

Планетарната икономика и енергетика са доминирани суровинно от нефта и
въглищата, които замърсяват непоправимо природната среда, атмосферата и човека
с отпадъци и химически деривати. Огромни участъци от Земята изглеждат
апокалиптично и без да е имало войни.

В същото време, значителна част от Човечеството, живее в условия на
несвобода и гладува. Човекът е забравил човека и човешкото, и своя единствен дом –
Земята.

Населението на Земята, отдавна превишава 6 милиарда. Това е проблем. Това
огромно и все по-трудно контролируемо човешко множество се нуждае ежедневно
от изкуствено добиваните енергия, храни, облекло, лечебни средства, включително
убиващи човека химически субстрати и алкохол, замърсяващ въздуха транспорт за
почти обездвижения модерен човек.

Като резултат от този начин на живот, периодически ни връхлитат различни
епидемии, преминаващи в пандемии , които поразяват човека и особено младите
генерации и увреждат генетичната памет на човека.

Човешкото съзнание на цели народи и обществени групи, интензивно се
промива с псевдодуховни учения, и човеконенавистна вяра, което води до жестоки
и безсмислени човешки жертви и локални войни. Военния, кибер и
психотероризмът са ежедневие на човека. Защо?

ЗА ПАМЕТТА

За да решим, как и накъде да продължим пътя си, трябва да си припомним
историята на човечеството, преди да продължим напред. Паметта, тя е обусловена
генетически, тя е и историческа(спорна), а защо не и акашова?



Имало ли е, наистина в древността напреднали цивилизации, различни от
нашата, защо не и по-напреднали, не само в материален, а  в духовен план? Към
днешния ден, съществуват само легенди и откъслечни артефакти. И за масонското
братство преди 1723 год. съдим по легенди. Част от Човечеството търси
„забравеното” си минало по глинени плочки, папируси и останали символи дялани
на камък в пещери, в пустините под планини  от пясък и в древни пирамиди...
Друтата част от „човеците” ...ги разрушава и унищожава, защото пречат да се дълбаят
нефтени кладенци и правят магистрали...

Херметиците и техните писания са друга база за размисъл за това което е било
и онова, което ще бъде, такова свидетелство например е „Книгата на халдеите”.

„Всичко още не е било определено, не е било сътворено....Земята беше пуста и
неустроена и тъмнина покриваше бездната, а Божият Дух се носеше над водата..” И
след това... идва идеята за повторното Възобновяване. Животинските и разстителни
форми съдържат в себе си семената за повторно раждане: „Всяко раждане на
одушевена (надарена с душа) плът...трябва по необходимост да възобнови себе си,
което е основа на доктрината за реинкарнацията..”

И даже, когато става ясно, че говорим за „потопа”(краят), древният автор
казва: „И ще останат великите паметници на сътвореното от тях на Земята, но те ще
бъдат само бледи следи на миналото, когато ще започне новият Цикъл”.

Ще можем ли, Ние да прескочим ... в следващия Цикъл, без да преминем през
Разрушението...а после през... Пустотата, белязана от бледите сенки от Миналото?

ЗА ХУМАНИЗМЪТ

Хуманизмът, означава преди всичко отговорността на човека към всичко
живо, към природата и Земята като част от Космоса. За първи път, Homo Sapiens е в
състояние да унищожи Земята и самия себе си в името на своите воюващи религии,
вярвания или идеологии, и преди всичко от ламтежа към богатства.

За първи път, мъжете и жените могат да преоценят, и то по съвсем прозрачен
начин, религиозността и вярата. Нашите различия, не са пропаст между нас.
Унищожението, не е единствената възможност. Никой не знае какви човешки
същества ще дойдат след нас, и защо те отново трябва да повтарят грешките, които
ние сме направили. „Преосмислянето на хуманизма не е догма, нито мисловна игра,
то е залог.”

Хуманизмът е възникнал като една христянска европейска традиция, която
радва, разочарова и не престава да се преосмисля. Хуманизмът е среща на културни



различия, които се реализират в условията на един Глобален свят. Пример за такъв
„експеримент” (не само пазарен) е Европейския съюз.

Новите потребности на земното Време, искат преосмисляне на хуманизма,
като регионално християнско цивилизационно понятие и практика. Дошло е
времето, Хуманизмът да премине на следващо качествено енергийно ниво и стане
цел на Глобалната човешка общност. Добре е, да преподредим ценностната си
човешка система.

Материалният прагматизъм, който господства днес в раздиращия се от верски
и суровинни конфликти свят се оказва, че не може да обедини земния човек. Той не
е нужното решение, което ще изведе Човека на спасителния бряг.

Човеците, следва да си зададат един въпрос! Как и защо можем, единствено
Ние Масоните, да сме религиозно и расово търпими, и да останем Братя? Защо,
днешния Човек, не се замисли върху това?

Дошло е времето, хората да тръгнат по пътя към единен световен
неохуманизъм, който да поведе човеците към духовно очистване, чиста природа и
просперитет от ново измерение. Защо не, едно ново Знание? „Това знание към което
се стреми Геометрията, е знание за Вечното, а не за преходното” (Платон). „Орфей
над всички хора проповядваше идеята за Братството на Човечеството” (Аристотел).

И именно той, живелият някога по нашите земи Орфей, казва нещо, което и
Майсторът казва: „Познай себе си..и ще познаеш Вселената и Боговете”.

„Днес, ние действително се нуждаем от повече светлина. Тази светлина ни е
необходима, за да оцелее човешкия род.” (Кр. Мутафчиев)

ЗА ДУХОВНОСТТА

Ние масоните, се кълнем върху Книгата на Светия Закон, Ние не питаме
никой за Вярата и Цвета на кожата му, Ние не говорим и не се месим в душите на
ближния, защото вярваме че Бог е един и религиите един ден, неминиумо ще
еволюират до единната вяра.

Превъплъщението на човешките души и проумяването на прераждането, и
търсенето... отново и отново, ще доведат до разбирането, че водеща е Духовността...
„Денят”, може би е близо, ако ни стигне времето...

Неминуемата промяна в Човека,... който ще продължи, ще настъпи в Духа ,
защото сме на прага на Ерата на Духовността. Този процес е вид въздигане на



Човечеството към Духовността, след което ще настъпят и качествени промени в
Битието му.

„От невидимото, произлиза видимото”, казва апостол Павел. Човешката душа
идва от невидимото на Земята, програмирана от предишен живот, допълнена със
задачи от гена на родителите и остава най-отговорната част за вече родения човек,
последната четвъртинка, правото на свободен избор да върви към – светлината или
тъмата. И после всичко започва отново.

Животът е мисия, той не се подарява. Той идва, за да продължи очистването
на родения, самоусъвършенстването и началото на съзиждането на определената за
него част от Световния градеж, там където е изпратен.

КЪДЕ СМЕ НИЕ БЪЛГАРСКИТЕ МАСОНИ  ВЪВ ВРЕМЕТО НА РЕШЕНИЕТО

Веднага след освобождението на България от многовековно чуждо робство,
група будни и достойни български мъже, начело с Иван Ведър започват
подготовката по внасяне на Светлината на масонското братство у нас.

И съвсем скоро, две години след идването на Свободата, през 1880 година,
идва и Светлината. Това става не случайно в Русе, и първата регулярна ложа
получава името „Балканска звезда”, като част  от Великия Изток на Португалия.

Следват години на възход и падение за България и Масонството, като
негативите като правило се зараждат в профанския свят в неговото несъвършенство и
късогледство, което е резултат от алчност и борба за някаква власт, без значение
каква, но да е просто власт. И така до 1940 год ., когато Светлината е прикрита, не
угасена, за да бъде опазена.

Годината е 1992! 112 години след запалването на Светлината, Тя отново е в
България и отново българите са свободни, само от преди 2 години.

Времето е нищожно малко, за да правим анализи и изводи, да се правим на
съдници на един или друг брат, на една или друга ложа. Важното е едно, че към
2012 год., 132 години след идване на Светлината по нашите земи, Българското
Масонсто в лицето на ОВЛБ е - Регулярно и Признато от  101 чужди братски ложи,
включително Обединената Велика Ложа на Англия.

Къде са нашите проблеми и грешки?

В Профанщината



Тя е като многоглав, всеяден змей, който няма насита. Той е гладен, даже и
когато е преял - с богатство, власт и всичко онова, което има някаква профанска
цена. Това уродливо създание, има винаги готова глава - да оглави нещо, защо не и
масонството, а после...ще погълне и него, и така до следващата хапка...  Ще позволим
ли това?

Тя, профанщината иска едновременно да е сред нас, да ни управлява, а и да ни
забранява. Тя, нашата българска профанщина има дълъг и разрушителен
исторически опит и той е отпечатан в душата на българина, в мрачния поглед на
човека на улицата.

Сенчестото масонство

То е резултат от нашата профанщина. Всичко, което създаде
„новоосвободения” българин, моментално става по две. Субект и алтернативен
субект. Така е навсякъде, където „мирише” на власт, пари и вяра.

Ако основните посоки на компаса на Земята са четири, при нас са „осем”...
светлина и сянка, светлина и сянка, и така... до кога?

Пътят е един - Регулярният, Светлината не прави Сянка, който иска да е на
светло, няма бариери, добре дошъл! Правилата са древните..., защото те са
истинските.

ОТ САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ДО ПОЛЕЗНОТО ДЕЙСТВИЕ

В Масонския храм

Самоусъвършенстването на масона е времеви процес по пътя към Вечността.
Всеки стига да някъде, по-пътя си. То е един духовен екстаз, медитация, след която
достигнали следващо качествено по-високо енергийно ниво, преминаваме в
реалностите, и идва времето за полезното действие.

Нека, първо тръгнем от себе си.

Да се очистим от пълзящите „лиани” на профанщината сред нас в Братството,
независимо, че понякога те изглеждат даже „зелени” . Те са в нас и в
несъвършенствата, привнесени и натворени, съзнателно и несъзнателно от нас.

Недоразуменията на Основния ни закон, не са просто„несъвършенства”, това
са чужди, външни капани срещу братската любов. Не може във Върховни духовни
Правила, да бъде кодиран профанския принцип „Две в едно”. Или си тук, или си
там! Масонът няма стъпка „разкрач” или „напред-назад”, а само Напред!



Пътят - Да се върнем и обърнем към Древните Ландмарки и Конституцията
на Андерсен, в най-чистия им вид, те са ни достатъчни, за да се „управляваме” и да
не изпадаме в зависимост от външни недуховни правила за поведение и зависимости.

Какъв е този правен феномен – абсурд, „масон да съди масони”, това е
изначално недопустимо и профанско, още повече да се наподобяват
парамагистратски профански организационни структури и процедури?

Всеки Брат може и следва да се бори за честта си, когато тя е накърнена, но не
отмъщението и присъдата са - Целта и Решението.

В Помирението е Истината! Гневът  срива енергията...гневът е опасен за
успеха на Братството. Просто, трябва да си изградим чисто братска, не профанска
институция.

КЪДЕ Е МЯСТОТО НА МАСОНСТВОТО В ПРОМЕНЕНИЯ СВЯТ

Ние сме Масони, но първо сме Човеци...

Единият полюс. Израсли сме, и сме били обучвани с представите за
материалистичната Вселена, даже доскоро имаше и такава господстваща, почти
„религиозна” идеология. Парите и днес, са решаващи за съвременния модел на
човешко съществуване. Материалистичната Вселена...Темповото нарастване на
„прагматичността” в науката и то предимно в пазарния и аспект, все повече ни
отдалечава от  дълбоките проблеми на човешкия духовен живот и предназначение....

На другия полюс, учени и обикновени хора доказват, точно обратното - Духовната
природа на Вселената и Човека. ...

Какъв е верният ход на човека в една „партия шах”, която е вече към края си? Ще
продължим ли Вечната Игра?....

РЕШЕНИЕТО – КАТО ПТИЦАТА ФЕНИКС

„Изгаряме в собствената си жарава, раждаме се в нея и излитаме за нов живот”

Вън от Храма, там където прекарваме огромната част от Времето си на тази
Земя, определено ни от Великия Архитект в тези нелеки за Човечеството дни, трябва
така да живеем и работим, че с примера си:

Да поведем Човешкото Братство по Духовния Път на Спасението.



Нека с поведението си, да заличим неверието и страхът от Масонството у
другите. Ние сме като всички други хора, не по различни, само че сме призвани да
сме по-отговорни и изпреварващо напредничави, ако наистина сме масони.

Винаги е имало народ и елит. Народът е един, елитът е добър и лош, и винаги
в протовоборство. Елитът идва от недрата на самия народ (ако не е с космически
произход), той е качествено различен, зареден е с друга програма и просто има
отговорности. Побеждава този елит в който повярва народа, а той не винаги избира
правилния за него ... и за това си плаща. Битките и жертвите са „привилегия” за
народите. И народът и елитът не могат един без друг, такава е съдбата на човека.
Важен е верният, правилният Избор.

Над всичко в земния свят, стои Отговорността на всеки в зависимост от
определеното от съдбата му място и задачи. Степента на отговорност, определя
степента на „избраност”  на индивида. Никой не е роден случайно, за всеки има
място в човешкия „пъзел”! А, той все още не е завършен...

Масонското Братство е призвано да е от „добрите”, до колкото тези които го
съставляват са съзряли и са отговорни. Неотговорните и незрялите, нямат място в
Братството. Днешният профански свят в безсилието си пред „необяснимото”(защо е
оцеляло и оцелява масонството) сатанизира или се подиграва с Братството. Но ние
сме длъжни да продължим..., независимо от препятствията, защото знаем, че винаги
има следващ цикъл и ние пак ще сме там...

Ние, трябва да преобърнем профанската представа - с достойно поведение и
работа вън от ложите, но това не е основната, а периферна задача на масона. Ние,
знаем кои сме, обвързващата ни Вяра е кодирана от древността...

Днес, трябва да стъпим здраво на нашата Земя. Да си припомним уроците на
преживяното от Човека до сега. Да се огледаме и запомним до къде сме стигнали. Да
си отговорим „доволни ли сме”? И да продължим напред в Новото Време, просто от
Утре... И никога, да не забравяме, какво са казали в Древността!

„Масонът е мирен поданик на гражданското управление, където и да живее
или работи... да издига на преден план при всеки случай интересите на обществото и
и ревностно да допринася за просперитета на собствената си страна.(Стари
Задължения)

Еволюцията, а не революцията е формулата на познанието и на успеха напред
по Пътя. Еволюцията не унищожава, а променя и обновява, но това не означава, че
маймуната е преди яйцето, което освен това не означава, че човекът е еволюирал от



маймуната(по-бързия вариант) или направо от яйцето(абсурдният). Има нещо друго
„зад Нептун”..., което за сега не знаем?

Дошло е времето на преосмисляне човешките парадигми. За да намерим
отговорите за следващия земен цикъл, пак следва да се обърнем назад. Митовете и
легендите, съдържат като правило, елементите на истината – реално изживяното. Но
това не е достатъчно. Древен мъдрец е казал, че „след като ние сме резултат от
събития, които търсим, повечето отговори ще бъдат намерени сред самите нас..”

На прага сме на новото човешко предопределение. Обръщайки се назад с
благодарност за всичко онова, което ни е дадено в досегашното ни съществуване и с
извинение за човешките ни грешки, които са нанесли болка на планета Земя и
всичко живо на нея – видимо и невидимо.

Ние, искаме да продължим напред, издигайки изграждането на „единния
духовен хуманизъм”, като основна и водеща Парадигма на човешките ни цели. Ние
сме част от Човечеството и То е част от нас. Само трябва с масонска упоритост и
последователност да направим правилният ход и извървим няколко крачки... от
които Земята и Човека имат нужда. А това става с вяра и работа.

І. Преодоляване поляризацията в обществото, която блокира хода на
еволюцията

Поляризацията на обществото през последните десетилетия особено ярко се
очертава, като битка на културите. Стария мироглед изпуска от „контрол” човека, а я
няма новата „парадигма” за бъдещето. Преди всичко, трябва да се освободим от
„оковите” на старите мирогледи и предрасъдъци, и верска агресия. Да се смирим!

Бог е един! Бог и Архитектът на Вселената са едно и също! Религиозните
водачи, водещи последователите си един срещу друг, настройващи народите да се
мразят, трябва да сведат глави. Битката на омразата и отмъщението е загубена!

Тезата, да се завърнем назад към традициите има подръжници, но и много
противници. Хипотетичните „Свобода, Братство и Равенство” през досегашната
история на Човечеството, все още остават нереализирана мечта. Този човешки
стремеж, за съжаление беше превърнат в символ на профанско знаме, развявано от
каста, която нямаше нищо общо с хуманизма. От друга страна, грубият материализъм
и стремеж към натрупване, раздели хората! Движението, напред и нагоре към
Светлината, остана една самотна алтернатива за част от човеците, които търсят
Духовното. Поляризацията, стопира движението на обществото и може да доведе
човека, до тежки изпитания и гибел.



Земята се нуждае от човеци, готови да работят за Промяната. Промяната е и,
способността да преодоляваме. Очевидно, промяната е тази, която ще възроди вярата
в смисъла да продължим. Промяната е в нас, трябва да я освободим...за да заработи.

ІІ. Изграждане на нова икономика, базирана на чистите енергии

Чистите енергии са навсякъде около нас – Слънцето, вятъра, океанските и
морски течения и много други. На някои от тях учените казват и „безплатните
енергии”. Корпорациите свързани с „Нефтения свят” и служещите им марионетни
лидери, които управляват човечеството, възпират масовизиране на новите
технологии. Чистите енергии могат да преобразят човека и земята. Те са способни да
преосмислят съществуването на човека, чрез една нова световна икономика, за един
нов различен свят – чист, здрав и по-духовен.

ІІІ. Преодоляване на бедността и глада

„Богатият Север и Бедният Юг”, тази странна „мантра” чуваме от десетилетия.
Какво се прави да се пресече бедността и уродливата му форма, гладът? Системата на
помощите, чрез глобалните международни организации, богатите държави,
хуманитални програми и дарения не могат да решат проблема. Нужен е друг подход.

Нелогично и необяснимо изглежда, народите които населяват Африка, Южна
Азия и Южна Америка да са бедни и гладни. Та там природата е несравнимо по-
богата и щедра към хората, храната я има навсякъде и не е сезонна придобивка,
изисква се само едно усилие.

Обратното, на Север, народите на – Канада, Норвегия, Швеция, Финландия и
др., при това оскъдно слънце и зелена природа, които се показват през част само от
един сезон, се оказват богати и сити? Явно, проблемът е друг. На гладуващите днес
народи, необходимата и полезна помощ, следва да започва първо, чрез даване на
просвета, образование и създаване на рационални трудови и организационни
навици, сред хората от Юга.

ІV. Предотвратяване на престъпността, тероризма и войните

Индивидуалната и организираната престъпност през последните десетилетия
също бележат ръст. Тероризмът, първоначално преследва политически и социални
цели, като особено висок ръст напоследък има религиозният му ислямски вариант.
Върви се към срастване на терористични организации с отделни държавни режими,
още повече като правило, този род терористи са „венчани” с играчи от „Нефтения
свят”. От тук, до провокиране на локални и по-големи международни конфликти,
крачката е къса. Те търсят конфликта и са готови да жертват „вярващите” им.



И обикновените престъпници и престъпни групи, и терористите се изживяват
като борци за свобода, социална справедливост и правда. Какъв е пътят за потискане
и изкореняване на това човешко бедствие? Основният престъпен контингент от
всички негови видове е неграмотна или полуграматона маса, хора които нямат
задръжки,  и които обичайно са управлявани от интелектуални подбудители, водени
от алчност, извратена фундаменталистка вяра, или някаква друга човеконенавистна
идеология.

Един от най-опасните и успешни престъпни модели се заражда и процъфтява
в държави с олигархично управление, където властта и организираната престъпност
сливат целите си. Този престъпен тандем, надминава по обществена вреда и най-
опасните терористични акции, защото е привидно невидим и покровителстван от
държавата.

Отново, активната просвета, непримиримостта, превантивността, зрелостта на
обществото и способността му да координира информацията, както и да предприема
навременни удари срещу престъпността от който и да е вид, може да реши подобни
проблеми на Човечеството. И тук прозира, необходимостта от една нова световна
култура и парадигма, и ново, осъзнато отговорно Лидерство, и единение на
Човечеството.

V. Опазване на природната среда, човешкия вид и близкия Космос

Вече трето столетие, Човекът настъпва здраво в индустриализацията и
неконтролирани промишлени технологии, без да се замисля сериозно за средата и
себе си. Замърсяването на водата, въздуха, горите, Световния океан, цялата жива
природа и близкия до нас – Космос, е видимо и за хората „без сетива”. Отровите
проникват в невидимите клетки на природата и човека, генетиката на живите
организми се променя болестотворно. „Глобалното затопляне” е факт, но не е
прецедент в планетарен план,.. когато експерт от нефтена компания, става
екоминистър. Не случайно, една част от днешните човеци, търсят екопроблемите в
предишни геологически епохи или в престоящето подреждане на небесните тела. А
и тук, трябва първо да се обърнем към себе си, днешните жители на Земята.
Заобикалящите ни проблеми са във вчерашния и днешен ден.

Има хора, които знаят и работят за събуждането на събратята си. Само ние,
сами ще решим и този проблем. „Милост” към Човека и Земята от тези които я
замърсяват и печелят от това, не може да се очаква.

VІ. Ние сме тук с определено предназначение и с волята да продължим
напред



Хората, трябва да бъдат „събудени” от хипнотичния сън на бездуховността.
Предизвикателството, да приложим вековния си масонски опит да градим, а не да
разрушаваме и осъзнаването за необходимостта от качествена промяна на Света на
хората, ни мотивира да действаме и продължим напред.

Ние, масоните не сме лутащи се хора, ние знаем защо сме тук – просто, трябва
да си свършим работата. Ние сме осъзнали своята истинска духовна природа, Ние
сме прозряли Истината и чрез нашите земни професии, ще реализираме Целта. Нека
да съединим енергиите си и Окрилени от Вярата във Великия Архитект на Вселената
(Единствения Безкраен Създател), Ние да положим основите на един Нов Свят, чрез
установяване на Нов Световен Хуманен Ред (Novus Ordo Humanum).

Бъдещето зависи не от това, което знаем, а от това което сме приложили от
него в нашия Живот. Всеки от нас оставя следа в Книгата на Живота в зависимост от
това, което е направил.

VІІ.  Да поемем Щафетата и да я пренесем в Бъдещето

Нашата „щафета”, носи новото послание и Кодът за разбиране и изграждане на
Новия Хуманен Свят, чрез Новия научен Възглед за Човечеството. С това „финално
усилие” , трябва да са ангажирани духовните ресурси на цялата Братска верига по
цялото Земно кълбо!

Старото „Парадигматично” мислене, вижда Светът, като едно непроменящо се
място, където определени лични или групови интереси, не допускат други
рационални подходи и идеи. Това е светът на Мрака. Завесата на свят с такива „къси”
хоризонти, явно трябва да бъде спусната.

Ние, Масоните закърмени с Вечните идеи на Древността, положили устоите
на Вечния Градеж, правим своята Крачка към изграждане на един Нов Свят, по-
добър и по-хуманен – Светът на Светлината! „Очакваме ново небе и нова земя, в
която да живее правда”(Второ послание на Апостол Петър)”


