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Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

Florence, OT III, f.d. kund hos Scientologikyrkan i
Paris, Celebrity Center Paris och St-Hill UK, har
lämnat Scientologikyrkan. Hon berättar:
”Min dotter, anställd på kyrkan i Bryssel, har nyligen brutit
kontakten med mig, för jag sa till henne i september att jag
inte hade för avsikt att komma tillbaka på kyrkan för tjänster
och kanske, nån gång i framtiden, skulle jag kunna anlita en
oberoende grupp.
Hon bröt faktiskt kontakten eftersom jag föredrar min
integritet och vägrar att underkasta mig en känslomässig
utpressning om jag kan träffa mitt barn och barnbarn eller
inte.
Min vägran att uppgradera min status av IAS livstidsmedlem,
Min vägran att ge ens en cent för den enorma perversion av LRH:s idéer om "Ideal orgs", och vägran
att delta i någon maskerad som heter "Ideal org event ".
På den tiden (början av 2012), efter att ha hört talas om det offentliga avhoppet av en fransk
konstnär (OT VIII och ganska tränad), undrade jag varför, jag hörde också om Debbie Cooks brev, som
jag bad att få. Wow! Jag fick reda på att alla mina "konstiga känslor" om de få saker jag hade lagt
märke till delas av många andra scientologer. Det var inte jag som var kritisk eller hade perversa
idéer.
Så småningom under 2012 vågade jag nämna det hela till en vän. Han berättade att han var del av en
oberoende grupp och han var så glad över det! Han hade också sett bevis för att även LRH:s skrifter
var förändrade (bekräftas av min personliga undersökning ), som var den "sista droppen" för mitt
förtroende för den officiella kyrkan.
Först hade jag inte för avsikt att få information eller kritisera det jag tänkte var "fel" med kyrkan . Jag
var bara skamsen och ledsen att min dotter kunde bryta så där, och att LRH representanter - kyrkan kunde godkänna och uppmuntra sådant beteende: Jag vågade inte tala om situationen, även av
respekt för bilden av kyrkan. Sedan kom ilska och beslutsamhet att få vetskap om hela paketet.
Omfattningen av den "uppenbarelsen" är sådan att min första reaktion var att det är nödvändigt att

läsa något från LRH (vilja vara säker på att hans ord inte var en dröm för mig), och den andra
reaktionen är att jag inte kan hålla tyst om lögnerna , förräderiet och skadorna.”

Kommentar:
Jag gillar den här kvinnan Florence. Favoritraden är denna: ”Hon bröt faktiskt
kontakten eftersom jag föredrar min integritet och vägrar att underkasta mig en
känslomässig utpressning om jag kan träffa mitt barn och barnbarn eller inte.”
”…vägrar att underkasta mig …” Vilken härlig stolthet!
Jag tänker också på hennes dotter som jobbar i Brysselkyrkan och bestämmer sig för
att bryta med sin mamma. Hur ser hennes framtid ut? Svaret är sannolikt sjukdom.
Inte för att jag önskar dottern att insjukna, nej det är bara ett konstaterande. De här
människorna, de som i religionens namn bryter med familjen eller hotar med
disconnection, de tycks bli sjuka, eller sjukare. Jag skulle inte bli förvånad om detta
gäller dem alla.
Sjuk svensk kvinna
Senast i går hörde jag om en svensk kvinna. Hon har jobbat i Scientologikyrkan i
flera år, bl.a. i Malmö och Köpenhamn, och har kört hårt med hot om disconnection.
Hon är t.ex. ansvarig för att flera svenskar förlorat kontakten med vänner och
familjemedlemmar. Denna kvinna i trettioårsåldern är i dag, vad jag förstår,
allvarligt sjuk och ingen behandling tycks hjälpa.
Att aktivt arbeta för avbrutna kontakter mellan personer som gillar eller älskar
varandra. Vemsomhelst skulle må dåligt av detta. Man kan inte hålla på med sånt
och förbli opåverkad, spelar ingen roll vilka ursäkter som fantiseras ihop.
Själv kommer jag inte ihåg när jag var sjuk senast. Och jag har ett råd till dig som
önskar bli friskare, du som är trött på regelbundna förkylningar, huvudvärk eller vad
det nu är: kolla NOGA på det där med integritet. Speciellt bör du titta på vad du
egentligen anser om saker och ting, och stå för din synpunkt oavsett konsekvenser.
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