Grupputskick

Priuré de Sion

Trosuppfattning
Allmän för Merovingismen
Merovingismen är enkelt uttryckt en sammansmältning av kristendom och
egyptisk mytologi. Kärnan i merovingisternas läraa är att Jesus, som var
arvtagare till gammalegyptiskaa mysterier, efter döden balsamerades och
förvarades i förbundsarken som idag finns gömd på hemlig plats i Europa, att
Jesus och Maria Magdalena var gifta och att hon efter korsfästelsen flydde
till Frankrike där hon födde hans barn vars ättlingar sedan dess levt vidare i
kungasläkten Meroving. Jesu ättlingar i rakt nedstigande led lever idag, men
deras identitet hålls hemlig för att skydda dem. Merovingisterna tror inte att
Jesus rent fysiskt uppstod från de döda, utan att det var en ande som visade
sig för lärjungarna och steg upp till himlen. På den yttersta dagen ska Jesus
komma tillbaka, precis som bibeln säger, men det är inte Katolska Kyrkan
som är hans sanna arvtagare, utan Merovingätten i egenskap av hans fysiska
ättlingar.

Egyptiska rötter
Enligt merovingisterna ska Moses innan han utträdde ur Egypten med judiska folket ha varit präst i templet, samt ha blivit invigd ett uråldrigt egyptiskt sällskaps hemliga läror. Förbundsarken som stentavlorna med Guds bud
lades i tillverkades heller inte av judarna i öknen, utan var en magisk egyptisk artefakt utsmugglad från templet med hjälp av andra medlemmar i sällskapet. Förbundsarken är också identisk med den heliga Graal. De magiska
och gudomliga gammalegyptiska mysterier som Mose kände till ska sedan
ha förts vidare av hans ättlingar via Salomo och David till Jesus, som alltså
var medlem i samma egyptiska sällskap som sina förfäder. Det är på grund av
detta som det i merovingisternas traditioner så ofta dyker upp egyptiska ritualer, som till exempel balsamering av kroppar. Det hemliga sällskapet fortsatte genom århundradena att vakta arkens mystiska hemligheter, och kom
senare att kallas Prieuré de Sion.

Helig Graal
När Salomo uppförde sitt praktfulla tempel i Jerusalem doldes den riktiga
arken under templet medan en kopia placerades i dess ställe. Efter
korsfästelsen balsamerades Jesus kropp i hemlighet och placerades i förbundsarken som åter gömdes under templet. Kopian av arken, som innehåller den äkta förbundsarkens ursprungliga innehåll (stentavlorna och andra
heliga artefakter), fördes senare till Etiopien för att fungera som ett villospår.
Tempelherreorden (se nedan) hämtade arken ungefär tusen år senare och
förde den via hemliga gångar ut ur Jerusalem och fraktade den till Europa,
där den än i dag ligger gömd på hemlig plats.
Heligt blod
Josef av Arimatea, Nikodemus, Jesus mor, Maria Magdalena, Johannes och
övriga utvalda flydde till Frankrike efter korsfästelsen, och här födde senare
Maria Magdalena sin och Jesus dotter. Prieuré de Sion, det hemliga egyptiska sällskapet, tog som sin uppgift att vaka över den heliga ätten och beskydda den från dess mäktiga fiender, inte minst katolska kyrkan som inte
ville ha sin successionsordning utmanad. Ätten förenades så småningom med
kungasläkten Meroving, som ska ha dött ut, men enligt Merovingisterna
fortfarande existerar i största hemlighet.
Tempelherreorden
Tempelherreorden grundades år 1118 i Jerusalem – officiellt för att beskydda pilgrimer till det heliga landet, men enligt merovingisterna som en
täckmantel för Prieuré de Sion. Under tvåhundra år växte tempelherreorden
till en av Europas mäktigaste organisationer och fungerade praktiskt taget
ett självständigt internationellt imperium, men 1307 arresterades alla tempelherrar och deras egendom konfiskerades, en aktion som var ett samarbete
mellan Frankrikes kung och katolska kyrkan. Innan året var slut var tempelherreorden upplöst i hela Europa. Enligt merovingisterna var detta en medveten attack mot Prieuré de Sion med katolska kyrkan som avsändare.

Katarerna
Katarerna var en religiös rörelse i Sydfrankrike under 1100-talet vars tro
kombinerade kristna element med gnosticism. Efter att Katolska kyrkan
förklarat katarismen som hädisk blev katarerna svårt förföljda för att till sist i
början av 1200-talet mer eller mindre utrotas av den franska adeln och inkvisitionen. Enligt merovingistisk tradition var katarerna i själva verket nära
förbundna med Prieuré de Sion, där katarernas religiöse ledare till exempel
var medlem. Förföljelsen av katarerna var alltså även den en dold attack mot
Prieuré de Sion från katolska kyrkan.

Specifik för Priuré de Sion
Priuré de Sion är det ursprungliga Merovingistsällskapet. De härstammar
från överstepräster från gamla egypten och har det heliga uppdraget att förvalta uråldriga mysterier och hemligheter. Det är bara medlemmar i den
allra innersta kretsen som känner till vad dessa hemligheter egentligen innebär, övriga tjänar gruppens mästare i förtröstan och tillit. Gruppen verkar
i tysthet och har genom århundradena avvärjt otaliga försök att avslöja dess
hemligheter - till exempel oskadliggjorde man, tillsammans med utbrytargruppen A.A de Toulouse, den potentiellt katastrofala exponering som boken Heligt Blod, Helig Graal orsakade genom att skickligt diskreditera upphovsmännen och få deras arbete att framstå som ett bedrägeri. Till skillnad
från A.A de Toulouse tror Priuré de Sion dock inte på att fysiskt konfrontera
sina motståndare.

Ritualer & Konventioner
Sang Réal (kungligt blod)
Priuré de Sion skyddar i sanning en viktig skatt. Fyra personer i ordens
ledning vaktar en av världshistoriens bäst bevarade hemligheter; (förmodligen sämst bevarade hemlighet efter Heligt Blod Helig Graal och Da Vincikoden) Jesus och Maria Magdalenas nu levande avkommas identiter.
Dessa personer är Jesus ättlingar och av den franska Merovingnianska
kungaätten. Det har spekulerats i filmer och böcker om huruvida dessa ättlingar en dag kommer att avslöja sina verkliga identiteter och söka skapa ett
kungadöme av Guds nåde i Europa. Inget kunde vara längre från sanningen.
Jesus och Maria Magdalenas ättlingar håller sina identiteter hemliga eftersom att syftet med tro är att det skall vara just tro. Jesus ättlingar och Priuré
de Sion ser inget positivt med att beröva människan hennes inspiration och
styrka. Syftet med vår existens är att söka bortom den horisont vi känner, att
leta efter nya och bättre sätt att visa kärlek för våra medmänniskor. Katolska
kyrkan är tragiskt vilseledda men de skulle inte ändra uppfattning - inte ens
om Jesus ättlingar bad dem göra så. Priuré de Sion väljer därför att likt en
kruka med guld vid regnbågens slut inspirera människan att ifrågasätta sina
förutsättningar och sikta högre.
A.A de Toulouse och Priuré de Sion är av skiljda uppfattningar på den
punkten. A.A de Toulouse är en utbrytargrupp ur Priuré de Sion som valt
att med våld straffa de som står i Priuré de Sions väg. A.A är av uppfattningen att Katolska kyrkan har begått för många mord och att det enda sättet
att skapa en bättre framtid är att visa dem att Priuré de Sion inte fruktar
någon.

Shibboleth
Ett lösenord från Gamla Testamentet. Priuré de Sion använder ofta Shibboleth som lösenord i cermoniella och informella sammanhang. Man är dock
inte främmande för att ta till mer avancerade schiffer och lösenord när
nöden kräver det. Samtliga medlemmar i Priuré de Sion har ett intresse för
gåtor och schiffer.
Atbash
Atbash är ett enklare schiffer med kabbalistiska rötter. Man byter ordning på
bokstäverna i alfabetet, på följande sätt:
Schiffer: ÖÄÅZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lösning: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Atbash förekommer i Gamla Testementet och användes flitigt av Tempelherreorden. De flesta av Priuré de Sions medlemmar är tränade i att läsa och
skriva Atbashmeddelanden och även om man inte skulle använda Atbash för
känsligare information kan det ändå komma väl till pass.
Dossiers secrets
Priuré de Sion och deras bröder och systrar i A.A de Touluse manipulerade
fransmannen Pierre Plantard och den katolska högerextrema organisationen
Hiéron du Val d’Or till att plantera dokument i Bibliothèque Nationalei
Paris. Dokumenten beskriver Pierre Plantard som Priuré de Sions ledare
och framställer orden som ett påhitt. Pierre Plantard var mytoman och mentalt instabil och kom att efter flera turer i media själv tro på de fabricerade
historierna.

Hieros Gamos
Hieros Gamos betyder Heligt Möte eller Heligt Giftemål och är i praktiken
ett rituellt samlag. Priuré de Sion praktiserar denna antika ritual för att hylla
mötet mellan maskulinitet och feminitet. Under ritualen klär sig kvinnor i
vitt och män i svart, man håller klot i guld och silver i händerna och mässar
Hieros Gamos samtidigt som en man och en kvinna utför ett samlag. Ritualen utförs tämligen sällan och man är noga med att samtliga som är närvarande kan hantera situationen emotionellt. De som utför själva samlaget är
ofta rutinerade medlemmar som står högt i aktning inom orden.

Hierarki
Priuré de Sion är organiserat i nio grader. De nio graderna fungerar som
militära grader. Dugliga medlemmar studerar vissa ämnen och praktiker och
befordras. De nio graderna är:
I. Novice
II. Croice
III. Preux
IV. Ecuyer
V. Chevalier
VI. Commandeur
VII. Connetable
VIII. Senechaux
IX. Nautonier (Stormästare)
En klar majoritet av ordens medlemmar innehar på sin höjd den IIIe graden.
Nationella ledare innehar titeln Connetable. Nedan följer en lista över Priuré de Sions tidigare stormästare:
1. Jean de Gisors (1188-1220)
2. Marie de Saint-Clair (1220-1266)
3. Guillaume de Gisors (1266-1307)
4. Edouard de Bar (1307-1336)
5. Jeanne de Bar (1336-1351)
6. Jean de Saint-Clair (1351-1366)
7. Blanche d’Evreux (1366-1398)
8. Nicolas Flamel (1398-1418)
9. Rene d’Anjou (1418-1480)
10.Yolande de Bar (1480-1483)
11. Sandro Botticelli (1483-1510)
12. Leonardo da Vinci (1510-1519)
13. Connetable de Bourbon (1519-1527)

14. Ferdinand de Gonzague (1527-1575)
15. Louis de Nevers (1575-1595)
16. Robert Fludd (1595-1637)
17. Johann Valentin Andrea (1637-1654)
18. Robert Boyle (1654-1691)
19. Isaac Newton (1691-1727)
20. Charles Radclyffe (1727-1746)
21. Prince Charles Alexander of Lorraine (1746-1780)
22. Archduke Maximilian Franz of Austria (1780-1801)
23. Charles Nodier (1801-1844)
24.Victor Hugo (1844-1885)
25. Claude Debussy (1885-1918)
26. Jean Cocteau (1918-1963)
27. François Balphangon (1963-1969)
28. Maria Lawton (1969-1981)
29. John Drick (1981-1995)
30. Joannah Ingham Elliot (1995-2007)
Den brittiska fysikern Maria Lawton tjänade som ordens första kvinnliga
stormästare. Orden leds idag av doktor Joannah Ingham Elliot, bosatt i Paris.

Relationer
A.A de Toulouse
- Våra bröder och systrar, de vigar sina liv åt att beskydda våra - de har visat
sig lojalare än vad vi någonsin vågat hoppas.Vi håller inte alltid med varandra i sak - men vi lägger våra liv i deras händer.
Assumptionisterna
- Katolska kyrkans Joseph Goebbels...Verkar beredda att göra och säga vad
som helst för fem minuter på CNN. De lever för att sprida hat och förakt.Vi
kan egentligen inte mer än att tycka synd om dem.
Druidorden
- De är en nobel samling.Vi har den största och djupaste respekt för dem
även om vi är tveksamma över deras relation till de maktgiriga Frimurarna.
Elus Cohens
- Även om vi inte tror på demoner så har vi under de senaste 50 åren haft
gemensamma affärer med Elus Cohens. De har kontakter högt upp i Vatikanens led och talar gärna bredvid mun efter ett par glas rött...
Familjen
- Vad kan man göra mer än att förskräckas över detta institutionaliserade
sexuella våld? De är verkligen en sorglig samling.
Frimurarordern
- De påstår att de söker personlig utveckling och bevarar viktiga hemligheter. I själva verket är den mytomspunna frimurarorden mest en ursäkt
för att en samling elitistiska män träffas och dricker snaps ihop.
Jesuiterna
- Jesuiterna kan verkligen vara som dag och natt. De spenderade århundraden med att slakta oskyldiga lutheraner men har å andra sidan spenderat
de senaste tjugo åren med att trotsa Vatikanen och stå upp för utsatta
människor i fattiga länder. Men oavsett om de slaktar protestanter eller

hjälper fattiga så hatar de oss så vi undviker dem hur som helst.
Johanniterkyrkan
- De är ett relativt ungt trossamfund, även om de har stolta anor, och deras
ungdom är både en välsignelse och ett ok. De kan kosta på sig att vara ungdomligt naiva men samtidigt saknar de organisation och trovärdighet.
Malteserorden
- De är söner av en framstående riddarorden men har spenderat århundraden med att förneka sina ärofulla förfäder. De är nu blott en sorglig spillra
som minner om deras giriga svek.
Kongregationen för Trosläran
- Fienden.
Opus Dei
- Det är märkligt att det finns de som till och med lyckas vara med konservativa och människofientliga än Kongregationen för Trosläran. Opus Dei
hatar emellertid alla så pass mycket att de till och med hatar sig själva, och
det är verkligen en bedrift av stora mått...
Propaganda Due
- Det fanns en tid när hemliga sällskap existerade för att bevara traditioner
och hemligheter. Propaganda Due suddade för evigt ut gränsen mellan hemliga sällskap och paramilitära dödspatruller. De får Frimurarna att framstå
som helgon i jämförelse.
Rosenkorsorden
- Vi har alltid kommit väl överens med Rosenkorsarna. De är en lustig samling kufar och individualister. Största delen är alkoholiserade missanpassade
uppfinnare och fanatiker. En liten skara besitter dock sann och mäktig visdom.
Svenska Kyrkan
- En av världshistoriens öppnaste kristna samfund, de tar små små steg men
visar ändå vägen för kristna världen över.

Kostym
Nyckelordet för din klädstil är AKADEMIKER. Tänk dig en professor eller
doktor vid ett universitet, tex professorn i Narnia eller Jaques Sauniere i Da
Vincikoden. Det är viktigt att du ser beläst ut, och gärna kulturellt bevandrad. Lämpliga plagg är kavaj i tweed tillsammans med vit skjorta, slips eller
fluga samt kostymbyxor ifall du är man. För kvinnor är en smal knälång kjol
(så kallad pennkjol), damig blus och en finstickad cardigan eller kofta lämpligt. Kanske kan du ha håret i en knut i hårnät i nacken?
För båda könen är accessoarer som tex sliten, gammaldags läderportfölj, paraply med svängd klyka, fickur eller glasögon perfekt.
Denna rekvisita kräver lite arbete men går med en smula uthållighet att hitta
i second hand butiker. Har du en gammal släkting med en vind kan det vara
en riktig guldgruva...

