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KOMPASSET
DET DOKTRINELLE FUNDAMENT FOR ORDRE REAUX CROIX
Kompasset er skrevet for å opplyse veien for alle de åndelige pilegrimer som søker Mysteriet
gjennom Ordre Reaux Croix. Kompasset peker mot den den felles forståelse som samler de
vandrere som møtes under vårt banner. Kompassets østlige nål peker mot Mysteriet, som
Ordenen formidler gjennom dens grader.
Alle våre aksiomer omhandler aspekter Gud, Mennesket og Ordenens natur. De er vår felles
enighet, og viser vei mot Mysteriet, som er Ordenens skjulte perle, Menneskets arv og
Guds virkelighet.
Kompasset skal være gjenstand for samtale mellom den søkende og dennes kontaktperson før
eventuelt innlevering av søknad til Ordenen.
Kompasset skal holdes konfidensielt av søkeren som mottar det, da regnes som Ordenens
eiendom.
Kompasset er en veiviser for dem som søker vår tradisjon. Mysteriet er hinsides ord, og dem
som søker det burde derfor se hinsides alle ord i sitt begjær etter visdom og erkjennelse.
Kompasset er derfor ikke en trosbekjennelse, men en oppsummering av den tradisjonen vi
forpakter og søker veiledning fra når vi samles rundt det Hellige; en tradisjon som aldri vil
diktere verken religiøse eller filosofiske preferanser blant sine medlemmer.
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OM MYSTERIET
1. Det Finnes ett Mysterium, og dette Mysteriet frigjør mennesket. Dette kan imidlertid
ikke formidles med ord, da det må erfares og erkjennes.
2. Mysteriet er uavhengig av alle religiøse, kulturelle og språklige former.
Det kom imidlertid ikke nakent til verden, men formidles i ORC gjennom en
tradisjonell dramaturgi og en metodisk pedagogikk.
3. Gud er ikke en person og har således ikke skrevet eller diktert noen bok eller tekst.
Alle hellige tekster er skrevet av mennesker av kjøtt og blod, med eller uten høyere
inspirasjon og erkjennelse.
4. Erkjennelse er bedre enn tro. Tro er ikke annet enn et håp om noe som man anser for å
være mulig eller sannsynlig. I mangel på erkjennelse kan troen fylle et midlertidig
hull, men den er aldri et mål eller en verdi i seg selv.
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OM DET HELLIGE
5. Det høyeste vesen transcenderer all erkjennelse, men betegnes allikevel som alle tings
ytterste opphav og kalles, i mangel på en mer presis betegnelse, Gud.
6. Kristus betegner slutten på en kristifiseringsprosess. Den Hellige Ånd er bevegelsen i
denne prosessen. De er som et punkt og en uendelig utstrekning.
7. Erkjennelse av mysteriet virker i seg selv transmuterende på mennesket. Dette kalles
forløsning, og er synonymt med frelse.
8. Det fullt forløste Menneske er all værens høyeste åndelige standard.
9. Det forløste Mennesket er hinsides godt og ondt.
10. Verden er ikke skapt for mennesket og dets beskaffenhet, og er ikke dets naturlige
habitat.
11. Kun Mennesket kan bevirke Reintegrasjon, og gjennom forløsning av mennesket,
forløses den falne verden.
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OM ORDENEN
12. Ordenens hensikt er tredelt (slik som den er horisontalt delt i tre grener):
i. Å veilede Mennesket til Mysteriet
ii. Å lære og støtte dem som har erkjent Mysteriet, i å leve med og
gjennom sin erkjennelse.
iii. Å gjenkjenne og ordinere fremtidens Lysbærere.
13. Ordenen utgjør et magisk, mystisk og filosofisk fellesskap.
14. Ordenen har en pragmatisk og systematisk tilnærming til sin religiøse målsetning.
15. Ordenen består av byggesteiner, som i interaksjon med den innviedes samledes
erfaringer, gir individet mulighet til å brolegge erkjennelsesavgrunnen mellom
Menneske og Gud.
16. Ordenshierarkiet er et erfarings- og erkjennelseshierarki og respekteres som sådan.
17. Ordenshierarkiet består av levende og døde initierte, mens det fulle hierarkiet også
omfatter åndelige vesener, som i mangel av bedre betegnelser, kalles guder, engler og
demoner.
18. Ordenen omtales som kristen, da Mysteriet bærer en kristen symbol- og språkdrakt i
denne tradisjonen.
Mysteriet er imidlertid universelt og uavhengig av alle kulturelle og religiøse masker.
19. Alle møter i Ordenens regi, er et prosessorientert samspill. Alle møters hensikt er
veiledning, forbrødring og åndelig vekst. Ved å se og bli sett, veileder, korrigerer og
instruerer de søkende hverandre.
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OM DEN SØKENDE
20. Alle initierte i Ordenen må ha en minimumsforståelse av hva Reintegrasjon vil si for
ens liv, virke og for skapelsen i sin helhet.
21. Alle som søker ordenen må vise at de evner å ta vare på seg selv.
22. Alle er ansvarlige for egen læring og fremdrift, og må derfor være beredt til
selvstudier og selvstendig praksis.
23. Ordenen krever at dens initierte søker å oppfylle sitt fysiske, psykiske og åndelige
potensial.
24. Ordenens initierte skal etterstrebe å leve i verdslig og åndelig fylde, slik at de ikke skal
mangle noe verken i himmelen eller jorden.
25. Ordenen oppfordrer initierte til å ta del i alle livets gleder, uten å klamre seg til
opplevelser, medmennesker eller det tapte.
26. Man skal etterstrebe å leve og dø med verdighet.
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