AL PROGRESO DE LA HUMANIDAD.·.
LIBERTAD.·. IGUALDAD.·. FRATERNIDAD.·.
Hey!!! ¿De que vas?, toca la bocina y encienda la Luz, Ya!!!
Siempre pedimos La Luz.
El neixament de la Nostra Logia, va ser el 22 de Juny de 1998, Any de La Era profana. Estem dins les
associacions de CLIPSA i SIMPA. Les inicials de CLIPSA son: Centre de Liaison et d´Information des
Pruissance Maçonniques Signataries de Pruissances Adogmatique CLIPSAS – CENTRE DE LIAISON
ET D’INFORMATION DES PUISSANCES MAÇONNIQUES SIGNATAIRES DE L’APPEL DE
STRASBOURG i SIMPA es: Secretariat International Maçonnique de Puissances Adogmatique.
Han passat molts esdeveniments, però el més important es continuar pulint la pedra. Aquestes
associasions son molt importants, representen la Nostra perseverancia en construir el Progrés a la
Humanitat. Nosaltres, els Homes i Dones d´aquest Mon en constant progrés.
La Racionalitat, que és com dir Sentit Comu, serveix per poguer entendre les coses, tant Humanes com
Universals. Los Masones vamos en búsqueda de la Verdad y en la Masonería, nada es definitivo.
Els nostres VV.·. MM.·. i Altes Instàncies, han de dignificar els càrrecs que ostenten. Són els nostres
representants, perque els em escollits nosaltres (tots els GG.·.), per tant treballem per ells com ells ho fan
per noslatres. Vota blanc o vota negre, com el taulell d´escacs. On juguem la partida de la Vida, la Nostra
Vida i la dels demés, perque la teva desició implica també els demés. Som la Cadena de Unión.
El comienzo de la Sabiduría es el Silenció.
NOSCE TE IPSUM vol dir: Coneix-te a tu mateix.
El número tres (edad, marcha y batería del Aprendiz), representa la unión del primer impar con el primer
par, de los complementarios.
El tres, de Las Tres velas: Fuerza de los Aprendices, Belleza de los Compañeros y Sabiduría de los
Maestros. Alegorías de los Tres primeros grados simbólicos (Piedra Bruta, Piedra Pulida y Luz Eterna).
Tenim el Libro de la Ley, que són els nostres Deures, Obligacions i Privilegis.
Tenim la Escuadra, que és la rectitut ferma amb justicia de pensaments equanims.
Tenim el Compas, que es correcte i s´ajusta als pensaments.
Con estas herramientas, hay que luchar. Se empieza con lo básico. Muchos pocos hacen un mucho. Ya tu
saaabeh, broother!!!
Volem la Tolerancia. Una qüestio molt important, debatut per molts GG.·., Quan comença? i Quan
acaba?. Fins on tolerar?, mai millor dit.
Tenim de ser lliures de tot cor. Hay que “entafonar” y acuñar, la ilusión de una Humanidad libre de
conciencia.
Són moltes coses, pensaments, esdeveniments, vivences. El millor de tot, es viureles i aprendre. Como el
Aprendiz que somos, todos los dias. Aprendre a escoltar, a entendre, a comprendre, a lleigir, a riure molt,
a ser feliç, a saltar, a corre, a caminar, a pensar…
Sobretot a pensar i a treure les conclusions un mateix i no ser intoxicat per altres. Com la caixa
imnotizadora, elements audiovisuals, publicitat, etc… i persones properes.
Com diu una canço: todo, todo, todo esta en los Libros. Troba el llibre adecuat i sigues més Lliure, et
sentires més Igual amb els protagonistes i et sentires més Fraternal, perque et considereras amigalment
dels llibres. Com per exemple el Libro de la Ley.
M´agrada enlleçar moltes qüestions, perque totes van relacionades unes amb altres, vas agafan petits
busins i els vas entrellaçant. La elaboración fa que tot concordi.

Vive la L.·., Vive l´E.·., Vive la F.·.
VISCA LA REPUBLICA UNIVERSAL!!!
Al O.·. de Bercelona…
Edu.·.
He dicho!!!

