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Putem contribui cu adevărat la elevarea morală, intelectuală și spirituală a societății, trăind
prezentul liberi... în armonie cu legile universale. Înțelepciunea, dragostea și afinitatea pentru
frumos cu care am fost înzestrați, ne susțin acțiunile, dar totodată ne permit o analiză obiectivă
a experiențelor trecute pentru a înțelege curba evolutivă pe care o urmăm. În aceste timpuri, cu
toată indulgența pe care o putem avea, observăm că panta acestei curbe de care vorbesc este
departe de a fi ascendentă. Întreaga umanitate, parca se află într-o criză de identitate:
ignoranța, inconștiența chiar... denigrarea bunului simț și al rațiunii în detrimentul exceselor și
al pasiunilor, egocentrismul, negarea valorilor - toate acestea devin din ce în ce mai vizibil o
normalitate. Aceste însușiri demne de un adolescent pubertar își au locul oare într-o societate
modernă ce se vrea în fruntea evoluției? Din păcate, chiar dacă nu își au locul, își fac simțită
prezența.
Familia nu mai reprezintă o prioritate, valorile promovate de religie sunt umbrite de scandaluri
media, identitatea națională și tradiția devin din ce în ce mai șterse în conștiința individului.
Acești stâlpi de susținere ai statului devin din ce în ce mai șubrezi, iar culminând cu o clasă
politică ce în ultimul timp a demonstrat abilități total opuse competenței, este evidentă
devierea de la drumul optim, chiar dacă semnalul de alarmă a fost tras de mult. Foarte simplu
este să ignorăm aceste cauze ale colapsului și la fel de ușor este să ne conformăm și noi
direcției în care ne îndreptăm; să așteptăm pasivi ca o piesă de domino să ne lovească letargia,
dezinteresul si comoditatea pentru ca apoi să le transmitem mai departe contribuind astfel,
fără efort la căderea României. Chiar și în Masonerie se resimte inerția acestui declin. Situația în
care ne aflăm este mai mult revoltătoare decât tristă, însă este absolut necesar să
conștientizăm unde suntem pentru a știi cum putem ajunge unde ne dorim, dar în nici un caz nu
este suficient. Noile generații fac primii pași într-o lume plină de informații, dintre care multe
false, unde sistemul de valori este cultivat mai mult online, mentalitatea și starea generală este
modelată de explozia de stimuli ce devin stăpâni ai simțurilor, așadar nu este de mirare lipsa de
direcție și confuzia în care se află. Depresia a ajuns să fie boala secolului în vremea în care

progresele pe plan material sunt mai multe ca niciodată. Nu este de ajuns oare evoluția doar pe
acest plan? Este de datoria noastră să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea și educarea
tinerilor, care la rândul lor vor lăsa mai departe urmașilor o lume mai bună.
Efectul de turmă poate fi balansat prin puterea exemplului pozitiv, de aceea lansarea de noi
curente, schimbarea de mentalități, formarea unor oameni activi care își doresc implicare sunt
câteva dintre scopurile M:.L:.S:.A:.R:. . Activitățile culturale, ce au ca public țintă studenți, dar și
adulți sunt mijloace prin care putem promova ideile și principiile Francmasoneriei în lumea
profană. În această direcție s-au încheiat deja câteva parteneriate cu organizații externe pentru
derularea de proiecte Erasmus+, finanțate de Uniunea Europeană. Prin fructificarea afilierii la
marile organizații mondiale ca ONU, UNICEF ș.a. , vom putea crea cadrul potrivit de dezvoltare,
atât pentru tineri cât și pentru persoane defavorizate, cu deficiențe precum și altele . Accesarea
de fonduri pentru derularea de proiecte pe teme diverse, de la schimburi de experiență pentru
studenți, promovarea tradițiilor și culturii până la susținerea de prezentări, conferințe și tabere
pe teme cu impact social sunt câteva dintre obiectivele pe care Marea Lojă și le propune pentru
următoarea perioadă. O educație eficientă a cetățenilor, atât cea oferită în instituțiile
specializate, cât și cea alternativă, este și va fi în continuare trambulina ce poate propulsa o
națiune către cele mai sublime idealuri. De aceea ne dorim colaborarea cu universități, licee,
dar și cu alte organizații, înspre facilitarea unui cadru potrivit de promovare al dezvoltării
personale și elevării nivelului de conștientizare cu privirea la protejarea mediului, impactul
tehnologiei, trierea informațiilor, evoluția spirituală, inteligență emoțională, pe scurt progresul
societății. Prin aceste direcții vrem ca semenii noștrii să primească toată susținerea de care au
nevoie pentru un plan profesional potrivit pentru ei, să insuflăm în mentalitatea lor dreptatea,
dorința de implicare și de ce nu patriotismul. Pregătirea unor viitori politicieni care privesc
deasupra intereselor personale, unor viitori profesori care nu aleg această meserie din
comoditate sau lipsă de alternativă, ci din dorința de a transmite mai departe ceea ce știu mai
bine și de a participa activ la schimbarea de mult dorită de noi toți, unor viitori ingineri,
informaticieni, medici etc., ce sunt antrenați de pasiune pentru meseria lor și respect pentru
țara ce i-a format, toate astea reprezintă o prioritate. Atingerea acestor ținte presupune, pe
lângă o politică internă activa și eficientă și una externă dinamică și constructivă în direcția
coagulării Masoneriei înspre idealurile de universalitate. Obiectivele mărețe pot fi atinse atunci
când exista implicare din partea tuturor parților angrenate, iar MLSAR s-a dovedit a avea

numeroase puncte comune cu diverse Obediențe, astfel a fost posibilă consolidarea unor relații
durabile si fructuoase cu structuri Masonice din diferite colturi ale lumii. Nu putem vorbi de o
Masonerie națională puternică înafara legăturilor externe de aceeași natură, de asemenea nu
se poate aduce în discuție pacea mondiala sau progresul colectiv fără principiile de libertate,
egalitate si fraternitate înrădăcinate în cugetul nostru. Pentru ca lumea profană să se lase
pătrunsă și să rezoneze cu valorile Masoneriei Universale este de datoria noastră să le
promovam printr-o conduită exemplară și o activitate prosperă atât pe plan intern cât și pe
plan extern.
Lumea se află într-o continuă schimbare, iar ritmul este atât de accelerat încât soluțiile de ieri
pot deveni problemele de azi, de aceea noi ca Masoni trebuie să ținem pasul, să contribuim la
progresul colectiv, precedat bineînțeles de cel individual, folosind toate uneltele care ne stau la
dispoziție. Milităm împotriva ignoranței și doar prin implicare, perseverență și devotament
putem atinge toate țelurile noastre .

