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КОМЕНТАР

МАСОНИТЕ  ГО  КАТОЛИЗИРААТ  

БАЛКАНОТ!

За масонството и за масоните на 
Балканот речиси никогаш или рет-
ко се пишувало и се анализирало. 

Како да постоел страв, можеби незаин-
тересираност или немање доволно ин-
формации за таа фела, па медиумите и 
експертите останувале настрана од слу-
чувањата. Поимот масон сè уште е табу 
тема. Има некои информации дека пр-
вите масони се појавиле во Шведска, но 
други сознанија говорат дека своите за-
четоци тие ги имале во германските др-
жави во втората половина  на XVI век. 
Масоните имаат свој устав од XVIII век. 
Тоа се луѓе кои се почитувани во опш-
теството и й служат на својата земја, на 
верата и на самите себе. Станува збор за 

Поттикнати од влијанието на 
Германците, Британците по 

нешто повеќе од осум 
децении прв пат прават 

исчекор на тој план со 
формирањето на големата 

масонска ложа во 
Македонија. Таа е основана 

во Скопје во септември 2005 
година. Македонската 

масонска ложа денес е 
делумен ривал на интересите 

на Германија и на Австрија, 
кои имаат свои слични ложи 

во Словенија, Хрватска, 
Босна и Херцеговина, Србија, 

Црна Гора.
Дента кога е прогласена 

независноста на Црна Гора 
три масонски ложи, кои 

постоеја на територијата на 
најмалата југословенска 
република основаа т.н. 

Голема ложа на Црна Гора 
како ексклузивна, суверена 

организација во 
новоформираната држава. 

Постапката за формирање на 
оваа масонска организација 
во Подгорица е спроведена 
под надзор на Обединетите 

масонски ложи на Германија. 
Денес многумина сметаат 

дека новоформираната 
масонска ложа во Црна Гора е 

илегална и дека таа е 
основана само во функција 

за постигнување 
независност.

персони кои се многу по-
божни, кои се залагаат за 
чистина во душата, свеста и 

слободата на мислата, кои негуваат то-
леранција, разбирање и хуманост. По-
магаат за усовршување на целото чо-
вештво. За да стане масон личноста мо-
ра да исполни бројни предуслови. Ве-
лат, масон се станува со раѓањето и со 
животот. Мора да се биде човек кој сил-
но верува, има моќен интегритет и ка-
рактер. Постапката да се стане масон е 
многу сложена и се спроведува со гла-
сање во соодветното братство. Во при-
ватниот живот, исто така, масоните се 
однесуваат во согласност со принципите 
на братството. Оваа група мислења про-
ценува дека масоните немаат ништо 
заедничко со политиката. Постојат масо-
ни кои активно се занимаваат со поли-
тика, но самата организација никогаш 
не се мешала во политичките работи, 
ниту се обидувала врз нив да влијае на 
ваков или на онаков начин. Масоните 
влијаат врз политиката тогаш кога тие 
се дел од владејачката и од официјалната 
политика на една земја. Дискусиите за 
политиката и за религијата се строго 
забранети во масонските организации. 
Познато е дека масоните постоеле во 
сите професии и сите статусни нивоа и 
повеќе се опишуваат како уметници од 
посебен вид, отколку за луѓе со посебни 
дарби. Поради ваквата позиција масо-

ните често биле исклучувани и од про-
фе сионалната должност, а дури и осу-
дувани од црквата што, пак, создава 
впечаток дека доколку се биде масон 
донекаде е и ризично и опасно. Масон-
ството на нашиве простори потекнува 
од Британците, кои го имаат "увезено" 
преку Грците на почетокот на минатиот 
век. Поттикнати од влијанието на Гер-
ман ците, Британците по нешто повеќе 
од осум децении прв пат прават исчекор 
на тој план со формирањето на големата 
масонска ложа во Македонија. Таа е ос-
нована во Скопје во септември 2005 го-
дина. Македонската масонска ложа де-
нес е делумен ривал на интересите на 
Германија и на Австрија, кои имаат свои 

слични ложи во Словенија, Хрватска, 
Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора. 
Дента кога е прогласена независноста 
на Црна Гора три масонски ложи, кои 
постоеја на територијата на најмалата 
југословенска република основаа т.н. 
Голема ложа на Црна Гора како ексклу-
зивна, суверена организација во ново-
формираната држава. Постапката за 
фор   мирање на оваа масонска органи-
зација во Подгорица е спроведена под 
надзор на Обединетите масонски ложи 
на Германија, како своевидна мајка на 
т.н. масонски братства во Србија и во 
Црна Гора, но и со поддршка на легал-
ните ложи во Европа. Црногорската ло-
жа е формирана од три постоечки - 
Монтенегро, Зора и Луча микрокозма. 
Денес многумина сметаат дека новофор-
мираната масонска ложа во Црна Гора е 
илегална и дека таа е основана само во 
функција за постигнување независност. 
Регистрирана е како граѓанска асоци ја-
ција и невладина организација во инс-
титуциите на системот под покро ви-
телство на владејачката гарнитура. Но, 
црногорските масони се правдаат дека 
основањето на таа организација воопш-
то не е маркетингшки потег. Сè било 
направено во согласност со правилата 
на регуларните масонски институции 
во Европа и во договор со братската 
ложа од Србија. Денес и двете, во Бел-
град и во Подгорица, немаат законо-
давна рамка. Секоја масонска ложа се 
организира според законите на доми-
цилната држава и според признанието 
на масоните дека веруваат во Бога. Ма-
сонската ложа на поранешна Ју госла-
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По правило, масоните не се за-
нимаваат или не треба да се за-
нимаваат со политика, но сè по-
гласни се и анализите кои водат 
кон заклучокот дека водечките 
светски процеси се иницирани 
и поттикнати токму од тие оли-
гарси наречени масони. На поче-
токот на деведесеттите години 
од минатиот век австриските ма-

сони ги формираа масонските организации во Љубљана, Загреб и 
во Сараево, со цел да го поттикнат распаѓањето на југословенската 
федеративна држава. Крајна цел на масонството на Балканот е ши-
рење на духот на католицизмот и намалување на значењето на пра-
вославието. Дејствувањето на масоните во Македонија било нај чес-
то преку емисари, дипломати и бизнисмени. Отворањето масонска 
ложа во Македонија нема религиска врска со македонската пра во-
славна традиција, туку повеќе е начин на контрола на одредени 
сегменти на луѓе, доведени на позиции со помош на масоните од 
странство. Во Македонија од сектите најактивна била Ротари сек-
тата, која го контролира најчесто договорниот бизнис во тесен круг 
на членови на сектата, која подоцна се шири и меѓу владејачките 
инс титуционални и бизнис елити.

МАКЕДОНСКИ ВЛЕЗ ВО НОВИОТ СВЕТСКИ ПОРЕДОК!

вија беше мошне силна, но со самото 
распаѓање на државната федерација се 
растури и таа организација. Тој процес 
на разградба беше мошне сличен. Со 
распаѓањето на Југославија се напра ве-
ни 10 големи ложи. Тие ложи кои денес 
постојат во Словенија, Хрватска, Босна 
и Херцеговина и Македонија и се под 
влијание на Австрија, односно Герма-
нија. По правило, масоните не се зани-
маваат или не треба да се занимаваат со 
политика, но сè погласни се и анализите 
кои водат кон заклучокот дека водеч-
ките светски процеси се иницирани и 
поттикнати токму од тие олигарси наре-
чени масони. На почетокот на деведе-
сеттите години од минатиот век австрис-
ките масони ги формираа масонските 
организации во Љубљана, Загреб и во 
Сараево, со цел да го поттикнат распа-
ѓањето на југословенската федеративна 
држава. Некои фактори тврдат дека но-
воформираната црногорска масонска 
ложа е создадена под влијание на Гер-
манија што, пак, докажува дека исто рис-
ката Австро-Унгарија преку масонството 
се обновува на просторите на Балканот. 
Германската поддршка на српските и на 
црногорските масони не значи ништо 
друго освен обнова на територијалното 
и на политичкото влијание, но исто вре-
мено и обезбедување католичка под-
дрш ка меѓу православното население. 
Во текот на јуни годинава во Белград 
дошле масони од Австрија, Германија, 
Франција и Италија, кои го надгледувале 
и го одобрувале процесот на раздво ју-
вање на српската од црногорската ма-

сонска организација по референдумот 
во Црна Гора. Цел на германските и на 
француските масони е во поранешните 
југословенски републики, вклучувајќи 
ја и Македонија, да се формираат по не-
колку масонски ложи, кои ќе можат да 
конкурираат меѓу себе. Крајна цел на 
масонството на овие простори е ши ре-
ње на духот на католицизмот и нама лу-
вање на значењето на православието. 
Се претпоставува дека најпознати срп-
ски масони се Душан Михајловиќ, пора-
нешен министер за внатрешни работи и 
Зоран Живковиќ, поранешен премиер. 
Во Македонија масоните ги имало од 
поодамна, но некако се официјализира 
со минатогодишниот чин во хотелот 
"Александар Палас". Нив во земјава ги 
има откога постои т.н. Братство на сло-
бодните ѕидари. Воспоставувањето на 
големата ложа на масони во Македонија 
доаѓа како резултат на работата на гру-
па граѓани од Македонија, кои изми на-
тиве десет години му се посветиле на 
обновувањето на масонското движење 
во државата. Масоните во Македонија 
работат по урнекот на т.н. ложа мајка на 
масонството и има врвен авторитет и 
висок углед. Друго мислење кое, исто 
така, е многу раширено е дека масоните 
се секта која потекнува од Лутеранската 
доктрина и која од 1700 до 1820 година 
нагло се раширила. Наводно, католи циз-
мот не го пребродил стојалиштето на 
Мар тин Лутер, па оттука се развиле про-
тестантските цркви. Од нив се од де лу-
ваат многу секташки групи, меѓу кои и 
масоните. Според некои статистики, 90 

отсто од масоните денес се протестанти. 
Познато е дека денес Лутерантската црк-
ва е најголемиот непријател на масоните 
и тоа не е случајно. Дејствувањето на ма-
соните во Македонија било најчесто 
пре  ку емисари, дипломати и биз нис ме-
ни. Отворањето масонска ложа во Маке-
донија нема религиска врска со маке-
донската православна традиција, туку 
повеќе е начин на контрола на одредени 
сегменти на луѓе, доведени на позиции 
со помош на масоните од странство. Во 
Македонија од сектите најактивна била 
Ротари сектата, која го контролира нај-
често договорниот бизнис во тесен круг 
на членови на сектата, која подоцна се 
шири и меѓу владејачките институ цио-
нални и бизнис елити. Масоните имаат 
преголема доза на таинственост и по-
ради тоа се создава некоја фама околу 
нив и нивните организации. Гледајќи од 
историски аспект и немале некоја по-
голема улога во светските текови и про-
цеси, а сега кога светот го тресат моќ-
ните бизнис олигарси тие добиваат по-
инаква и покрупна димензија. На при-
мер, се шпекулира дека инаку Јосип 
Броз Тито бил масон. Прекарот ТИТО го 
добил во Италија, каде што станал член 
на масонската ложа, а ТИТО се викал 
главниот на масоните во Италија. Пос-
тои и трета група мислења за масонските 
движења. Масоните или ложите на сло-
бодна масонерија се тајна организација 
(нема врска со Лутеранската доктрина), 
која го спроведува новиот светски по-
редок т.е. обединување на светот (гло-
бализација) под една политичка и ду-
ховна власт на Антихрист. Според таа 
група мислења, станува збор за са та-
нистичка организација. Нејзините прво-
свештеници му се поклонувале на ѓа-
волот или, како што тие го нарекуваат 
"големиот архитект на Вселената". Денес 
постојат сведоштва на римокатолички 
свештеници кои биле поранешни ма-
сони и достигнале највисок 33 степен 
т.е. влегле во тесниот круг на заслужни 
масони и првосвештеници, каде најпрво 
требало да го симнат својот крст и да 
стапнат врз него, за патем да им се 
молат на боговите Озирис, Ра, Хермес, 
Висхну и др. Во масонството, секој освен 
Христос, може да е бог, па дури и коза на 
која й се поклонуваат. Масонските ри-
туали потекнуваат од античките еги пет-
ски култови, а се состојат од идоло пок-
лонство, паганизам, сатанизам и демо-
нологија. Масонските правила не доз-
волуваат атеист да влезе во нивните 
редови, а секој член треба да го признае 
големиот архитект на Вселената т.е. 
Луцифер, сметајќи дека тој не е паднат 
ангел, а бог и носител на светлината, 
поради што се нарекуваат Илуминати. 
Овие се различните погледи за ма сон-
ството - од идолопоклонство кон нив, 
до крајна одвратност и осуда на она што 
го прават. Како и да е, за обичните луѓе 
масоните сè уште се табу тема, тие сè 
уште се underground!


