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

Längst ner på bilden: Hacienda
Gardens i Clearwater Florida,
bostäder för Scientologikyrkans
anställda.
Stängsel har satts upp runt
området, och säkerhetsvakter
har koll på de som bor där.

RTC-reps, Miscaviges tränade
attackhundar. Deras uppgift:
förstör scientologin.
(RTC, Religious Technology
Center).

Silvia Lorens jobbade på Flag, centret i Clearwater, fram t.o.m. 2007. Hon berättar om
vad som pågick på Flag på Rathbuns blogg, bl.a. följande:
”Om en medlem läste en bok eller jobbade med hans IPad i väntan på
session, då ombads han eller hon att lägga undan den och istället skaffa en
bok av Hubbard, allt annat var oacceptabelt. Det spelade ingen roll om
personen läst alla hubbardböcker eller om han var en tränad auditör
(terapeut).”
Om jag sitter där och löser korsord, läser en bok om frimärken eller studerar
tågtidtabeller, och någon kommer fram och säger åt mig att sluta?! Jag skulle gå
därifrån i samma stund och aldrig komma tillbaka.

Jag försöker fatta hur en organisation kan bli så ofattbart korkad, att en anställd
tycker sig ha rätt att tala om för folk vad de ska göra med sin tid. Jag försöker förstå
mentaliteten. Hur kan man vara så okunnig om människor?
Silvia bekräftar också det jag hört tidigare, att staket sattes upp runt de
anställdas bostäder i Clearwater. Bostadsområdet Hacienda Gardens, där
majoriteten av de anställda bor, fick också säkerhetsvakter som började
ställa frågor till de anställda, ”Vart ska du nu?” ”Hur kommer det sig
att du har ledigt?” osv.
Så det Flag som jag en gång gillade har förvandlats till en mardröm. Det
är så att jag skäms, konstigt nog. Det är fruktansvärt det som händer.

David Miscaviges
syfte: gör scientologin
så oattraktiv som det
bara går.

Flag förvandlades snabbt under 90- och 00-talet. Flag blev ett helvete, mer eller
mindre, och Silvia lägger skulden på ”RTC-reps”. Dessa personer är Miscaviges
tränade attackhundar, kan man säga. De gör bara vad Miscavige sagt till dem att
göra, och de har fullständig makt att avskeda vem som helst, straffa vem som helst,
när som helst. Silvia berättar hur dessa RTC-reps öppet, med höga röster, kunde
skälla ut chefer på Flag.
Hon berättar också att Flags terapeuter beordrades att säga till sina kunder att de
borde köpa något, donera något. Detta skulle göras direkt efter session.
Miscaviges strategi är tydlig: Gör scientologin så oattraktiv som det bara går, och
tillintegör samtidigt de som jobbar med den.
Två nya svenskar har hoppat av
Resultatet ser vi om vi vill eller inte. Scientologikyrkan knycklas ihop, från insidan,
som när luften sugs ut ur en plastpåse. Jag ser det tydligast här i Sverige faktiskt
eftersom jag får information från flera håll.
Domänet www.kswsverige.org har nu en hit (ett klick) var tionde minut, dygnet
runt.
Senast i går fick jag bekräftat att ytterliggare två svenskar lämnat kyrkan.
Stefan Tunedal
2 nov 2012
http://www.kswsverige.org/halet-change.pdf

