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A Grande loja de perfeição é mantido em Bordéus no dia 17 de março de 2018, é
precedido através de 2es "Rencontres Source" ao redor do tema " hierarquia e Iniciação "
e é seguido pelo colóquio aberto aos aprendizes relativo ao Anthropogenic. As
"Rencontres Sources" e o colóquio nos quais é aconselhável para sublinhar o sucesso
qualitativo dos oradores e quantitativo dos participantes será o objeto, nas próximas
semanas, de publicações com que você será informado sobre a publicação. Durante esta
Grande loja foi apresentado os resultados preliminares do axiologique estudam lançado
em Lyon em 2017 qual espetáculo, em primeira análise, a eficiência do progresso de
iniciação como para a hierarquia de valores. Os resultados definitivos serão apresentados
durante a Grande loja de perfeição de Rouen dentro 2019.
O Oriente de Bordéus, na memória escocesa, é inseparável de Étienne Morin (1717-1771)
que era o primeiro "Illustre Commandeur de l’Ordre des Princes du Royal Secret" no
Oriente de Santo Domingo (1764). Depois da morte dele, o inventário de sua sucessão era
estabelecido em Kingston (Jamaica) dentro 1772.
O "Grand Commandeur du Grand Collège des Rites Ecossais-GODF" quem eu sou é da
mesma maneira o sucessor direto e o herdeiro como isso do Alexandre de Grasse-Tilly, o
primeiro "Grand Commandeur du Suprême Conseil du 33e degré" na França.
Particularmente interessado por este inventário, eu fiz um exame cuidadoso que me levou
a notar que o único objeto maçônico escocês qua aparecia era um coldre de matemáticas
que terão a acompanhado toda a sua vida.
Como atributo do "Grand Maître Architecte, 12e degré" de nosso Rito, sua descrição da
qual é lícito supor que ela corresponde a isso de Étienne Morin, se aparece nos
manuscritos Franken que reproduz os ritos que ele formalizou para constituar su Rito de
perfeição.
Todos sua vida foi dedicada à elaboração dos " Hauts Grades de l’Écossisme", Étienne
Morin era este "Grand Maître Architecte" que tem que responder, de acordo com os ritos,
a pergunta seguinte de ordem:
" Eu sei tudo que é contido em um coldre de matemáticas ".
Realmente, dez ferramentas entre qual três compassos, conteve no caso de matemáticas é
ferramentas necessário para a elaboração de planos mais complexos, necessário para o
progresso do conhecimento. Mas não é bastante poder dispor ferramentas, saber os usar,
ainda é necessário querer os usar. É a razão por que o GG. MM AA trabalham em um
seminário o toponímia dobro expressa a especificidade para saber um "archiloge",
etimologicamente " loja do inicio e do comando"e "Bulimia" o lugar onde nós queremos ".
Realmente, a qualidade que este grau requer em primeiro lugar é a vontade e é o que o
proprietário do grau demonstra quando ele afirmar porque o grau o ordena a ele:
" Eu quero e eu construo ".
Porque a construção, qualquer que seja, requer uma vontade sem vacilar, essencial,
inevitável a firmeza de qual impõe a liberdade de sua afirmação " de minha libra e firme
vontade, eu juro isso..."
Morte i sem deixar testamento, Étienne Morin nos deixou um tesouro escondido em seus
ritos nos deixando livre do uso que nós tivemos que fazer. Ainda é necessário ter a
vontade? Nós somos todos os herdeiros não divididos do caso de matemáticas que se
aparecem em seu inventário pós-morte e o qual Franken manuscrito descreve.
Para nós dever em mestre secreto e querer em Grande Mestre Arquiteto de construir de
acordo com o juramento que nós damos e que nós repetimos em todos os graus.
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