Blåögdhet har varit ett
kännetecken bland de svenska
opinionsledarna

KSW SVERIGE passerade 1000 svenska besök för ett tag sen.
Vi bor i ett glesbefolkat land, med ganska få medlemmar och vårt språk är litet. 1000
besök på knappt 3 månader är fler än väntat. Ett stort tack till dig som klickar dig hitåt.
Det är inspirerande att veta att du läser.
Opinionsledare med blå ögon
Har tänkt en del på de opinion leaders som vi sett här i det svenska fältet och jag tror att
vi ska vara mycket mer noggranna när vi väljer vilka vi ska lyssna på i fortsättningen.
Vad är det som gör en opinionsledare egentligen? Jag vet inte. Vad jag vet är att jag är
förbannad på mig själv för att jag lät några av dem bli opinionsledare. Jag känner dem
nästan allihop. Det skulle ha känts mycket bättre idag om jag sagt ett och annat om dessa
individer som ledde det svenska fältet in i Miscaviges förlovade land.
Som sagt, Miscavige skulle aldrig kunnat göra det själv, han var beroende av
medlemmarnas applåder och våra opinion leaders för att t.ex. kunna förändra
teknologin.
Stödet kom bl.a. via OT-kommitten
Det är därför som jag är förbannad på mig själv. Jag såg hur svenska opinionsledare gav
sitt stöd till GAT och de ideala orgernas penga-rallys. Och de fick i sin tur stöd från
Miscavige via kanaler som OT kommitten. Jag satt och morrade – visste att både GAT
och penga-rallys var åt helvete off policy men allt jag gjorde var att skriva rapporter till
RTC och ED Int.
Dessa opinionledare (ni vet nog vilka de är) gör ”rätt” och får en image av att vara
förståndiga. Ingen kan ana att flera av dem är lika blåögda som småungar i en sandlåda.
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Miscavige åker på förmånerna? http://www.kswsverige.org/beethoven_scientologi.pdf

