DOSAR
În 1790, 1%
din americani
erau ”iniþiaþi”
Revoluþia din America a constituit o perioadã forte pentru
masonerie. În anii 1760,
”fraþii” reprezentau 3% din
populaþia Philadelphiei ºi 2,5%
din cea a Bostonului. Ei
aparþineau celor peste o sutã de
loji permanente ºi celor 50 de
loji militare. În Boston activau
ºase, iar în Philadelphia, vreo
20. În timpul rãzboiului,
numãrul lor s-a dublat în NouaAnglie; de la 32, ajung la 47, în
coloniile din centru (New
York,
New
Jersey,
Pennsylvania,
Delaware)ºi
ating 30 în Sud (Virginia,
Maryland, cele douã Caroline
ºi Georgia). Toate aceste loji au
fost de mare ajutor celor militare britanice ºi franceze, care
traversaserã Atlanticul. A doua
zi dupã independenþã, primul
recensãmânt federal al Statelor
Unite din 1790 raporta o cifrã
de 3.000 de franc-masoni,
adicã aproape 1% din populaþie.
Eroul
Rãzboiului
de
Independenþã, franc-masonul
George Washington, a fost ales
primul preºedinte al Statelor
Unite. Din aceastã funcþie, la
18 septembrie 1793, în þinutã

masonicã, a pus piatra de
temelie a Capitolului, viitorul
Congres american.

Bacnota de 1 $,
plinã
de simboluri
masonice
Bancnota de 1 dolar dateazã
din 1923, are portretul lui
George Washington (17321799), primul preºedinte al
Statelor Unite, ºi multe simboluri
masonice,
scrie
Historia. Pe verso, se aflã
marele sigiliu al SUA, cu doua
feþe. Prima poartã motto-ul “E
pluribus unum” (13 litere) ºi
prezintã un “vultur”(o pasãre
phoenix), purtând în gheare un
mãnunchi de 13 sãgeþi,
respectiv o ramurã de mãslin
cu 13 frunze ºi 13 fructe,
având deasupra capului 13

stele, aranjate în forma celebrei Peceþi a lui Solomon.
Aripa dreaptã a pãsãrii are 32
pene mari, iar cea stângã 33,
corelate cu ultimele grade ale
Ritului York. Numãrul 13
simbolizeazã ºi cele 13 grade
tot ale Ritului York. Motto-ul
ce apare – “E pluribus unum”
(Dintre mai mulþi - unul singur) poate induce ideea de
unificare forþatã (prin prezenþa
sãgeþilor) a guvernelor, sistemelor monetare ºi religiilor,
prin crearea unui stat unic,
condus de un singur om, idee
amintitã de aºa-zisa teorie
conspiraþionistã. Piramida cu
13 niveluri, inscripþiile
latineºti “Annuit coeptis”
(Începutul a fost încuviinþat)13 litere ºi “Novus ordo seculorum” (Noul ordin secular),
dar ºi ochiul “atotvãzãtor”
apar pe “revers”.
Semnificativ este ºi cã dacã se

suprapune peste triunghiul ce
încadreazã piramida un triunghi identic, orientat invers,
vârfurile acestora indicã literele
A, S, M, O, N. Ori, conform
legendei, ASMON este o entitate ce pãzeºte Templul lui
Solomon, iar prin anagramare,
rezultã cuvântul MASON.
Pânã în 1934 au apãrut bancnote de 1 dolar care nu aveau
imprimat reversul sigiliului.
Aºa cã Franklin Roosevelt a
cerut sã se tipãreascã ºi reversul sigiliului conceput cu 150
de ani înainte. Pe bancnotã se
aflã ºi emblema Trezoreriei,
înglobând ºi ea simboluri
masonice: echerul, cheia, balanþa ºi 13 stele dispuse pe
echer. La fel ºi sigiliul - în
centrul lui aflându-se ideeaforþã de unificare. Cuvântul
“one” se repetã de 6 ori! IN
GOD WE TRUST se aflã în
centrul reversului bancnotei,
deasupra cuvântului ONE. De
la bazã cãtre vârf, treptele
piramidei masonice corespund
unei ierarhii: umaniºtii, francmasonii fãrã ºorþ, lojile albastre, cluburile francmasonice
mascate (Rotary, Lions, etc),
ritul York, ritul scoþian 1-33,
Marele Orient, Clubul celor
33, Consiliul celor 13, pe cea
mai înaltã treaptã fiind Casa
Rothschild. (Va urma)
Lucia Ivãnescu
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