Grupputskick

Propaganda Due

Trosuppfattning
Allmän för Hermeticismen
Hermeticismen är en samling filosofiska och religiösa trosföreställningar som
mestadels är baserade på de böcker som sägs vara skrivna av Hermes
Trismegistos, en vis man och präst i Gamla Egypten, som en del menar är
samma person som den egyptiska guden Thoth. Hermes Trismegistos ska ha
skrivit 42 böcker, men de flesta av dem förstördes när biblioteket i
Alexandria raserades någon gång innan 600-talet e kr. En del hermetister
ser inte sin tro som en självständig religion, utan räknar sig som till exempel kristna, wicca-troende eller muslimer. Andra menar att hermeticismen
är grunden som alla andra religioner bygger på. Illuminati, Frimurarna och
Rosenkorsordens läror har sina rötter i hermeticismen.

Alltet och människan
Enligt hermeticismen består världen av Alltet, eller den ultimata Orsaken,
Gud. Enligt hermeticismen finns förutom människor också andra varelser
– till exempel mindre gudar, änglar och elementarandar – i universum. Allt
och alla i universum är vibrationer i Alltets hjärna. Allt vibrerar, från de mest
kompakta fysiska partiklar, till mentala tillstånd, till de högsta andliga vibrationerna. Enligt hermeticismen är den enda skillnaden mellan olika
företeelser – materiella ting, tankar, och själar – frekvensen de vibrerar i. Ju
högre frekvens, desto ädlare företeelse. Människor kan inte vara helt goda
eftersom de har en kropp som binder dem till den materiella världen och
stänger dem ute från högre frekvenser. Det viktigaste för att leva ett riktigt
liv som hermetist är att vara kreativ och sträva efter att skapa saker, att lämna
ett andligt arv efter sig – till exempel genom att skriva böcker eller
filosofera. Det är också varje människas plikt att inte låta sig distraheras från
sin högre strävan av materiella ting och fysisk njutning.

Livets träd och Sephiroth
Livets träd är en symbol som används för att förstå Guds natur och hur han
kunde skapa världen ur intet. Kabbalister, judiska mystiker, har byggt ut denna symbol till en fullt utvecklad modell av verkligheten, och använder trädet
som en karta av skapelsen. Kartan består av tio Sephiroth, som binds samman av ett träd. Sephiroth (plural av ordet sephira som betyder numrering)
är namnet för de tio attribut (uppenbarelseformer) som Gud använder för
att visa sig i universum. Det betyder inte att det är fråga om tio olika gudar,
utan tio olika nivåer att
uppleva Gud på, beroende på hur andligt utvecklad en människa är. Till
exempel kan Gud uppfattas som manlig, kvinnlig eller anta någon annan
specifik form men egentligen är Gud en Enhet bortom sådana kategorier.
Gud skapar ständigt världen genom att visa olika sephiroth. När människor
gör goda gärningar och är osjälviska visar han sin närvaro, och när
människor är själviska visar han sin frånvaro. På detta sätt avgör
människornas handlingar om Gud
förefaller vara närvarande i världen eller inte. Om det inte fanns en enda god
människa i världen skulle Gud bli helt gömd och skapelsen skulle upphöra
att existera.
Hermes Trismegistos och den tredelade kunskapen
Trismegistos betyder “Trefalt Stor” eller “Trefalt störst”, och Hermes
Trismegistos kallades så eftersom han bemästrade de tre konster som
hermetister kallar den tredelade universalkunskapen: Alkemi, astrologi och
teurgi.
Alkemi: I det här fallet betyder inte alkemi att man fysiskt förvandlar bly
till guld, utan den andliga förvandlingen i att gå från att vara en vanlig ytlig
människa (symboliserad av bly) till en skicklig andlig mästare (symboliserad
av guld).
Astrologi: Enligt hermeticismen är planeternas rörelser symboler som kan
liknas vid tankar eller drömmar i Alltets hjärna. Himlakropparna bestämmer
inte över människors handlingar, men har inflytande över dem. Astrologi

innebär uttydandet av vilka dessa influenser är och hur de bör hanteras.
Teurgi: En sorts magi som utövas genom att besvärjaren åkallar gudomliga
andar (änglar, ärkeänglar, gudar etc). Det slutliga målet med teurgi är att
uppnå ett högre andligt medvetandetillstånd.
Såsom ovan, så ock nedan
Dessa ord, som cirkulerar i ockulta och magiska kretsar, kommer från
hermetiska texter. Detta kan syfta på de olika planen i verkligheten: fysisk,
mentalt och andligt, och innebär att om något inträffar på ett plan, så
händer det på alla andra plan också. Oftare används det i betydelsen
mikro- och makrokosmos. Mikrokosmos, den “lilla världen” kan till
exempel vara den individuella människan och makrokosmos, den “stora
världen”, universum. Universum och den enskilda människan hänger alltså
ihop på ett mystiskt sätt, och genom att förstå den enskilda människan kan
man förstå hela universum. På tarotkortet “magikern” ses ibland en figur
som pekar uppåt med ena armen och nedåt med andra: det är en avbildning
av uttrycket “Såsom ovan, så ock nedan”. Det sägs att hela den moderna
tarotkortleken bygger på Thoths bok, en samling besvärjelser skriven av
Hermes Trismegistos.

Specifik för Propaganda Due
Frimurarorden, som Propaganda Due ursprungligen kommer ifrån, efterföljer en hermetistisk livssyn med kristna och gnostiska inslag, där det som
framför allt eftersträvas är upplysning och andlig utveckling. De “mörka”
delarna av frimurarritualerna, där till exempel skenbegravningar genomförs,
är symboliska handlingar vilket kraftigt betonas - samma sak gäller de mer
dramatiska eder som medlemmarna svär. Propaganda Due däremot har koncentrerat sig på att tolka det våldsamma bildspråk som finns i frimurarnas
texter bokstavligt, och utsätter sina medlemmar rituellt för fysiskt våld i en
fascistoid variant av frimurarläran som den officiella frimurarorden bestämt
tar avstånd ifrån. Av de högtflygande idealen om andlig renhet och upplysning finns inte mycket kvar, och de flesta av P2s medlemmar är mer intresserade av maktspelet i den här världen än vad som kan tänkas finnas i någon
högre sfär.

Ritualer & Konventioner
Esperienza Traumatica
När en ny medlem skall upptas i P2 skall denne först och främst utvärderas
av den aktuella logens utredare. Därefter sker en kortare period av skolning.
Aspiranten upptas genom att han eller hon svär en trohetshed till den aktuella logens Kapten.
Ritualen som utförs i grupp föregås ofta av att aspiranterna studerar och
mediterar i ensamhet under 72 timmar. Aspiranterna visas sedan in i ett
kolsvart rum där logens övriga medlemmar väntar. Aspiranternas ögon är
förbundna och logens medlemmar bär kåpor. En kvarleva från Frimureriet
är att av logens Kapten förkunnar: Ni skall nu dö. Aspiranterna står i en cirkel och bakom dem står logens medlemmar med beväpnade med käppar.
Aspiranterna mottar sedan rapp över ryggen, låren och bakhuvudet. De besvarar mellan slagen frågor om ordens natur och syfte. Den som klarar att stå
upp längst utses till Noviskapten.
Ritualen symboliserar hur de starka och dugliga besegrar dödens mysterier
och når återfödelse snabbare än de svaga.
Gladio
Gladio är ett tillstånd som personer, länder eller institutioner kan försättas i av P2s ledning. Det innebär i praktiken öppet krig. När de Tolvs Råd
deklarerar att något är i Gladio släpper P2 loger vad de har för händer och
koncentrerar all sin energi på att undanröja målet. Specifika loger får ofta en
mindre uppgift att utföra - ofta är den till och med tämligen obegriplig för
de som utför den - de är alla kuggar i ett stort dödligt maskineri.
Saluto segreto
Från det att P2 var en frimurarloge så har man ärvt frimurarnas hemliga
handlsag. Frimurare av olika grader hälsar varandra med olika speciella

handslag. Frimurare kan på så vis ge sig till känna för varandra och demonstrera vilken grad de är av.
•

Johanneslogen - Fatta händer så som i ett vanligt handslag men 		
placera tummen mellan pekfingrets och långfingrets knogar och tryck
två gånger.

•

Andreaslogen - Fatta händer så som i ett vanligt handslag men placera
tummen långfingrets knoge och tryck två gånger.

•

Kapitellogen - Fatta händer så som i ett vanligt handslag men placera
tummen mellan långfingrets och ringfingrets knogar och tryck två 		
gånger.

Bacio dei Judas (judas kyss)
Det händer att P2-loger trampar lite utanför vad som är accepterat inom
organisationen. När detta sker beslutar de Tolvs Råd om att utfärda en Bacio dei Judas på den drabbade logen. När detta skett får logens medlemmar
ungefär samma status som en laglös på medeltiden.Vem som helst inom
organisationen får tysta den laglösa logen och man sätter prestige bakom att
hinna först. Det skall nämnas att detta är något som sällan händer, och i regel
är en snabb och effektiv process.
Kontakten med CIA
Rykten florerar om att P2 finansieras av CIA. Samtliga P2-medlemmar vet
att det finns ett korn av sanning i de ryktena, men det är ytterst oklart i
vilken grad CIA har något egentligt inflytande över P2s operationer. Man
antar att de Tolvs Råd är de enda som vet.

Hierarki
Propaganda Dues högsta administrativa organ är De Tolvs Råd. Det utgörs
av 12 nationella stormästare. De Tolvs Råds möten sker i hemlighet någonstans i Italien. Inga av de som är med känner till de andra medlemmarnas
identiteter, samtliga medlemmar bär mask och kåpa under rådets sammankomster. Man är medlem av Rådet på livstid, man utser sin efterföljare
medan man är i Livet genom att ge honom en nyckel till ett schweziskt
bankfack som innehåller den information han behöver.
Propaganda Due är organiserat i loger.Varje loge - eller cell - har en Kapten
som mottar information och instruktioner från en högre loge. Medlemmarna känner endast till vilka som är med i den egna logen, inga andra.
P2 har likt Frimureriet tolv grader. Skillnaden mellan Frimureriet och P2
är att Frimureriets system bygger på den enskilde medlemmens individuella
utveckling, medan hela logen avancerar tillsammans inom P2.

Graderna är Följande:
Johanneslogen
I. Lärling
II. Medbroder
III. Mästare
Andreaslogen
IV. Lärling
V. Medbroder
VI. Mästare

Kapitellogen
VII. Riddare av solens uppgång i Öster och Jerusalem
VIII. Riddare i Väster
IX. Förtrogen Broder av Johanneslogen
X. Förtrogen Broder av Andreaslogen
Stora Landslogen
XI. Riddare & Kommendör med Röda korset
XII. Stormästarens grad - innehas endast av en person åt gången, mer av en
titel än en grad
Från mitten av 1700-talet fram till och med Gustaf VI Adolfs död 1973 var
Sveriges konung även ordens stormästare. Kung Carl XVI Gustaf önskade
emellertid inte kvarstå som stormästare utan antog istället uppdraget som
Ordens Höge Beskyddare, och stormästaruppdraget övertogs i stället av hans
farbror prins Bertil. Efter dennes död har orden haft icke-kungliga stormästare, och till den förste sådane valdes direktör Gustaf Piehl. Frimurarorden
leds i nuläget av professor Anders Fahlman.

Relationer
A.A de Toulouse
- Tror de på allvar att dolkar i natten och gruppsex är nog för att sätta skräck
i meningsmotståndare? Vi förlitar oss på diskretion och hederliga ljuddämpare, men vilka är vi att döma?
Assumptionisterna
- De strider med pressreleasen som vapen. De säger att pennan är vassare än
svärdet - det må så vara men vi beväpnar oss sällan med svärd, så vi tar dem
med ro...
Druidorden
- Frimurare med miljöpatos och samvete. Det är ungefär lika poänglöst som
ett horhus med kondomtvång...
Elus Cohens
- Vi lever i den verkliga världen, vi överlåter demonerna till - ehm... de i
behov av terapi?
Familjen
- Kristendomens svar på Den fula ankungen, fast den här berättelsen slutar
med klamydia...
Frimurarna
- De var våra bröder men de svek oss - likt Kains svek mot Abel. Inget blod
har flutit som följd av Frimurarnase gruvliga svek, än...
Jesuiterna
- Vi vet bättre än att hamna i deras väg. De är, turligt nog, lätta att distrahera
- vifta med ett flygblad om guerillasoldater i Peru så lämnar de dig i fred
snabbare än du hinner säga
skrivbordsrevolutionär.

Johanniterkyrkan
- Baserar de alla sina trossatser på bestseller-deckare eller är de öppna för
tantsnusk också?
Malteserorden
- De har uträttat underverk för fattiga och utsatta över hela världen- vi har
all anledning att se ner på dem.
Kongregationen för Trosläran
- Över hälften av alla mord som de tar äran för är våra - men de behöver
gangsterimage och vi ser gärna att nån annan tar smällen så vi har ingen
anledning att klaga.
Opus Dei
- Om de hade vildsinta albinomunkar som medlemmar hade de kunnat vara
kul att fånga in och visa upp på fester - men den dystra sanningen är att de
är tråkiga byråkrater som gillar S&M, oerhört banalt...
Prieuré de Sion
- Våra vägar har mötts under årens gång och även om vi vet att Pierre Plantard bara är en bluff så kunde vi inte bry oss mindre om vem som är Jesus
sonsonson...sonsonson...
Rosenkorsorden
- Om de lyckas framställa guld kommer de nog få problem med skatteverket, snarare än nåt annat...
Svenska Kyrkan
- De sammanfattar sin trosuppfattning så här:Vi tror på allt som är bra och
tror inte på allt som är dåligt. Om bara alla val var så enkla...

Kostym
Nyckelordet för ditt sätt att klä dig under Lajvet är ITALIENSK ELEGANS.
Det är viktigt att du ser respektingivande ut, som om du är en mycket viktig
person. Som förebild kan du ha tex Berlusconi.
Leta efter plagg i en dov och strikt färgskala. Kritstrecksrandigt funkar utmärkt! Som man behöver du få tag på en mörk kostym som ser elegant ut.
Det är viktigt att den sitter bra. Om man är försiktig kan den händiga sy in
för stora kavajer i ryggen med lite större stygn som man sedan kan sprätta
bort. Sy genom fodret, insidan spelar ingen roll, se bara till att utsidan ser
snygg ut! Till detta har du vit skjorta och slips, kanske en vinröd eller diskret
mönstrad. Piffa gärna upp looken med detaljer som vit näsduk i bröstfickan
tillsammans med en reservoarpenna och kanske en strikt svart portfölj.
Som dam klär du dig lämpligen i dräkt, kanske vit kråsskjorta eller blus, samt
mörka finskor. Matcha lämpligen med vita pärlor kring halsen och portfölj
av strikt snitt
Dessa kläder kräver lite arbete. Kolla på loppsar, kanske kan du hitta en bra
blus eller fina accesoarer på HM?

