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

Öka dina inkomster! Lär dig
mer om pengar!
Scientologikyrkan vill lära dig:
”Utnyttja dina krediter till max
och visa att du tänker stort.”

Det var 1996 och jag hade dragit mig undan Scientologikyrkans påverkan. Jag och
min dåvarande fru hade varit gifta ett år. Vi hade tillsammans ökat våra inkomster
och fått ordning på vår ekonomi. Vi skulle skaffa barn tillsammans och ett av
villkoren vi hade ställt upp var att finanserna skulle vara under kontroll.
Det innebar att vi (1) snabbt betalade av skulder, (2) ökade våra inkomster genom
hårt och kreativt arbete, (3) snålade och (4) under inga omständigheter skaffade vi
nya skulder.
Scientologi är inte bara utomjordingar

Det här är vanligt sunt förnuft, men det är också scientologi. En del kanske tror att
scientologi bara handlar om utomjordingar men filosofin innehåller teorier och råd
om allt möjligt, t.ex. ekonomi.
I augusti 1996 tyckte vi att det började se bra ut och vi bestämde oss för att bli med
barn.
Charlotte Schulz säger sitt
Under den här tiden var Charlotte Schulz, dåvarande chef för Scientologikyrkan i
Stockholm, i kontakt med min hustru. Kontakten ledde till att Charlotte fick en idé:
hustrun skulle ta ett banklån på 100,000. Men eftersom vi, hustrun och jag, hade vår
gemensamma ekonomiska plan, innebar Charlottes idé att hon var tvungen att prata
med mig. Motvilligt ringde hon mig. Vi hade redan haft våra duster då jag
protesterat mot bl.a. kyrkans fundraising.
Charlotte ringde mig. Jag berättade hur vi resonerade och hänvisade bl.a. till
Hubbards texter om hur man sköter ekonomi – man lånar inte. Jag tänkte att
Charlotte, högsta chef för kyrkan i Stockholm, skulle fatta att vår ekonomiska plan
baserades på scientologin. Jag misstog mig, Charlotte gillade det inte, inte ett dugg.
”Det där gäller inte individer”, sa Charlotte. Hon hade naturligtvis fel men ville inte
lyssna på mig, hon blev istället ordentligt irriterad och började skälla. Det slutade
med att jag lade på luren och hon skrev en slemmig rapport på mig som gick ut på
att jag varit oförskämd mot en kyrkans tjänsteman.
Kyrkan skulle inte överleva om medlemmarna tillämpade scientologin
Jag har insett att: SCIENTOLOGINS TEXTER OM EKONOMI ÄR ETT HOT MOT
SCIENTOLOGIKYRKANS EXISTENS.
Skulle medlemmarna känna till Hubbards teorier om hur ekonomi ska skötas, då
skulle Scientologikyrkan inte alls se ut som den gör i dag. Frågan är om den skulle ha
överlevt millenieskiftet.
Så jag kan föreställa mig vad det där penga-seminariet handlar om. Det kommer inte
att ta upp Hubbards råd om att inte låna pengar, det är säkert.
Kyrkans problem: medlemmarna drar in allt mindre
Troligen anser Scientologikyrkans penning-hungrande ledning att medlemmarna har
blivit allt sämre på att tjäna pengar. Varför skulle annars kyrkans inkomster minska
som de gör?

Därför ger de ett penga-seminarium. De fattiga medlemmarna måste bli bättre på att
dra in stålar till kyrkan. De vet också att många av medlemmarna har tunga
ekonomiska bekymmer, i många fall orsakade av alltför frikostiga donationer till
kyrkan, och att medlemmarna gärna vill hitta en lösning på pengaproblemen. Vad är
bättre än att lösa det med ”scientologi”?
Kronofogden knackade på dörren
Kyrkans idé om ekonomisk planering handlar i princip om att sköta finanser med
huvudet under armen. ”Pengar är bara en idé!” Och därför: ”Ditt tänkande styr hur
mycket pengar du har!” ”Har du inte tillräckligt med pengar beror det på att du
tänker smått.”
Jag kommer ihåg ett par scientologer som byggde hus
här i närheten av där jag nu bor. De byggde ett
jättehus, skaffade snabbt en massa lån och krediter,
och samtidigt donerade de en hel del till
Scientologikyrkan, på kredit förstås. De ”tänkte stort.”
”Positivt tänkande” betalade inte de där räkningarna.
Efter ett tag fick det missledda paret enorma problem Flummiga idéer om finanser är en
inbjudan till fogden.
(vem är förvånad), hade kronofogden knackandes på
dörren och gjorde konkurs. Huset försvann. Vet inte
om de fortfarande gör det men de försökte ett tag lägga skulden på nån utomstående
som ”varit dum” mot dem.
Scientologikyrkan ska ju, intressant nog, egentligen sprida scientologins budskap om
sunda finanser. Uppenbarligen sprider de istället budskapet om hur allt löser sig
”bara man tänker tillräckligt stort”. ”Visa universum hur stort du tänker genom att
utnyttja dina krediter till max och donera till kyrkan.”
Jag har förresten upptäckt att det är fler som har de där flummiga idéerna om hur
man ska hantera pengar. Inte bara s.k. scientologer alltså. Vilda idéer som: ”Du måste
köpa saker för att bli rik”, och ”Det finns så mycket pengar i omlopp att allt du
behöver göra är att tappa upp dig på flödena.”
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