СВЕТЛИНА
Братя, провокиран съм от случващото се вече 9 месеца. Ситуацията, в
която сме, ако има такава, здравна... ограничения, ограничения, ковид… пак
ковид, трупове, жертви... много жертви. През месеците, в които се събирахме
по-свободно се видях и говорих с много братя. В някои от тях видях желание
и жажда за общуване, в други видях притеснение и страх от случващото се. В
трети видях, според мен, крайности – маски на сбирки, ритуали, после пак
без маски, после пак обратното и т.н.
Някои от тях се заразиха... те, които бяха стриктни в дейсвията си и
спазваха препоръките на властите. Те, които искаха да се стопират работите
ни... Е, какво стана?... Мина и през тях въпреки всичко! Най-вероятно ще
мине и през всички нас и в това няма нищо учудващо... ВИРУС...! Сигурно
ще има жертви. Тези, които ще останат на този свят обаче трябва да
продължат напред!!! Най-малко да работят, да се грижат за семействата и
близките си, да плащат на работници, да плащат и кредитите, които
държавата взема да ни.... предпази!!! Ами ако и те се скрият..., защото ги е
страх? Какво ще става с нас, със светът? Аз често си задавам тези въпроси?
Мисля си: Чак толкова ли могат да ни промият мозъците и да действат
жестоко на нашата психика?
Къде останаха нашите знания като МАСОНИ?
Къде остана подготовката ни през всичките тези години, изкачвахме
стълбата... уж нагоре, за да сме полезни на себе си.., съответно и на околния
свят!!! А взехме, че се огънахме! КРАЙ? Така ли? Жалко!
Масони? За какво, кои, кога?... Ако не сега! Пример за обществото! Да!
За близките ни! Да! Ама и ние се скрихме! Да! Жалко! И сега пак... отново!
Къде е нашето свободно мислене? Къде са нашите усещания, сетива? Къде е
светлината /знанията/, за които говорим? Или това е само опаковка? Звучи
добре! Прави ни значими! Прави ни по-велики от другите, профаните или посмешни? Щом е така, явно трябва да е така! Ситуация, която ще ни научи и
ще си извлечем нашите поуки. Но знам, че има братя, които виждат и мислят
не само за панемията, а и осъзнават тежките социално-икономически
последствия. Сигурен съм!

По мое мнение Масонството трябва да е основата на обществото! Така
ли е? А къде сме? Скрити или не? Ние трябва да направим своя разумен
избор, избор в услуга на всичко заобикалящо ни!!!
Ден след като написах тези мои мисли, които реших да споделя с вас,
карайки по пустите варненски улици, наблюдавам малкото хора по тях - с
маски, свели поглед къде от студ, къде от отчаяние или пък безсилие, а може
и от безизходица... кой знае? А тук-там някоя линейка хвърчи с някой болен,
неизвестно дали ще има късмета да се настани в болницата и да се погрижат
адекватно за него в анархията, която цари там. Защото има и други болести
освен Ковид... нали...?
А там от телевизора не спират да ни облъчват! И ние вярваме на всичко
това!!! А в същото време децата в къщи... онлайн! Пропускаме, че нещо май
не се получава с тяхното образование, не осъзнаваме май и последствията от
това. Защо ли...? Защото има КОВИД и нищо друго!
Заслепени не от Светлината, а от собствения си СТРАХ...!!!
24.11.2020г.
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