КОМИТЕТ ПО ЕЗОТЕРИКА

Обични Братя,
изправен съм пред трудната задача да представя на вашето
внимание Комитета по Езотерика към Върховния Съвет на
Стария и Приет Шотландски Ритуал на Р. България. И, защото ми е трудно за начало ще ви разкажа един анекдот:
Веднъж селяците от едно село решили да поканят Настрадин
Ходжа да им изнесе сказка, да им разкаже някаква мъдрост.
Отишъл Настрадин Ходжа в уречения ден и час, видял насъбралите се хора и попитал:
- Знаете ли за какво ще ви говоря?
Селяците отвърнали:
- Знаем Настрадин Ходжа!
А той погладил мъдро брада и рекъл:
-Ами като знаете защо сте ме извикали?
И си отишъл. Хората помислили, помислили и пак го поканили. Той им задал пак същия
въпрос, отговорът бил:
- Нищо не знаем, Настрадин Ходжа!
Мъдрецът погладил отново брада и заключил:
- След като нищо не знаете, нямам за какво да ви говоря.
И отново си отишъл. Селяците били упорити и след като размислили, отново поканили госта. Този път на въпроса «Знаете ли за какво ще ви говоря?» те отвърнали:
-Едни от нас знаят, а други не знаят.
Настрадин Ходжа поклатил глава и отвърнал:
- Нека тези, които знаят да кажат на тези, които не знаят!
И отново си заминал. Е, аз съм като тези селяци. Онова, което знам е малко, онова
което не знам е много и даже не знам какво не знам. Малкото, което знам е, че не знам.
Истината обични Братя не може да бъде разказана и разбрана. Тя може само да се преживее и начина да бъде преживяна е Ритуала с неговите символи. Това са ключовете,
които отключват промяната.
В заключение ще ви разкажа още една история, за да илюстрирам целта на Комитета по Езотерика. Тази история идва от разказа за търсенето на Свещения Граал,
написан през XIII век. Там има един момент в Артуровата зала за пиршества, когато
всички рицари са се събрали около Кръглата маса. Артур не позволява на никого да се
храни докато не се случело някакво приключение. Тогава се случвали много приключения, тъй че хората не гладували дълго. Те чакали приключението за деня и ето то
наистина дошло. Самият Свещен Граал се показал - не в пълното си великолепие, а
покрит с огромно сияйно було. После видението изчезнало. Всички били поразени и гледали обзети от благоговение.
Накрая Гауейн се изправил и рекъл:
- Предлагам обет на тая дружина - да тръгнем всички да дирим Граала, за да го зърнем незабулен.
Всички поели пътя, но не заедно като група, защото щяло да бъде позор за рицар да не
се справи сам. Всеки навлязъл в Приключенския лес от онова място, което сам си избрал. Там, където било най-тъмно и нямало пътека или проход.
Всеки един от нас, Братя, трябва да влезе в гората откъм най-тъмното място, където няма пътека. Има ли пътека, то тя е чужда. Идеята е всеки да намери собствения
си път. Ние сме заедно, защото сме съмишленици по съдба, но в пътя си сме сами.
Може би ще се съберем отново, там в центъра на кръга около кръглата маса освободени от заблудите си.
Добре дошли Обични Братя в Комитета по Езотерика!
Брат Емил Иванов, 32° КССН

Председател на Комитета по Езотерика към Върховния Съвет, 33° на България
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