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

Scenprogrammet från
Harmoni-expo den
sjätte och sjunde april.
Notera vår medverkan
kl. 12.30.

The Foundations medverkande på Harmoni-expo den 6-7 april är klart:





Lördag och söndag kl. 10-18: Monter i utställningshallen.
Lördag kl. 10.45: Entimmesföredrag i rum 10. Markus, Phil och jag snackar.
Titel: Utbrytning från scientologisekten – ett uppvaknande.
Söndag kl. 16.15: Entimmesföredrag i rum 6. Markus, Phil och jag snackar.
Titel: Utbrytning från scientologisekten – hur och varför.
Lördag och söndag kl. 12.30: Halvtimmesföredrag på scenen. Titel:

Utbrytning från scientologisekten – min historia.
Här kan du se hela mässprogrammet:
http://www.harmoniexpo.com/massprogram.htm
Vi ser mässan som en bra möjlighet att göra några saker kända för en större skara:
1. Att vi, The Foundation, är en utbrytargrupp som representerar Lafayette
Ron Hubbards teknologi.
2. Scientologikyrkan är döende - ett tillstånd orsakat bl.a. av internt förtryck,
grymheter och pengatörst. Och, förstås, att de övergett läran.
3. Lafayette Ron Hubbards ursprungliga arbeten existerar fortfarande i
ursprungligt skick och är dessutom lättåtkomligt.
Det att vi deltar i Harmoni-expo har väckt uppståndelse bland en del bekanta till
mig. Det finns flera orsaker till den uppståndelsen. Jag antar t.ex. att sönderfallet
inom Scientologikyrkan knappt är känt bland allmänheten. Kyrkans falska
propaganda verkar ha nått ut inte bara till scientologer. En del tycks tro att
Scientologikyrkan expanderar, att det är en stor rörelse i USA. Det faktum att
kyrkan är döende kommer som en överraskning.
Att hundratals lämnat rörelsen och att fristående centers startats, det är det heller
inte många som känner till.
Vi håller just nu på med att göra situationen mer känd.
Kyrkans svar: attityds-kampanjer

Scientologikyrkan tycks
mer och mer vilja
”prata” med folk
genom annonser och
dataskärmar.

Scientologikyrkan går sin egen domedagsväg just nu och
verkar mest intresserad av att köra ”kampanjer” på internet.
Det är kampanjer som på något magiskt sätt ska ändra
människors attityder i specifika frågor. Ledningen tycks tro
att de levererar terapi till hela jäkla planeten. Det är
fullständigt bortkastat och löjligt. Dessa kampanjer är
ledningens barnsliga försök att se bra ut.

Scientologikyrkan har mer och mer stängt dörren till världen.
Undrar ibland om de överhuvudtaget lämnar byggnaderna
nuförtiden. Nej, de samlar in pengar från de sista medlemmarna och försöker
”prata” med folket genom annonser och propaganda.
Pekskärmar
De nya ”ideala kyrkorna” är ett annat exempel på kyrkans ovilja att ha äkta

kontakt med vanligt folk. Om du går in i en av dessa nya kyrkor med frågor är
risken överhängande att de hänvisar dig till en maskin, en sorts färdiga-svarmaskin med pekskärm där du genom att peka på skärmen ska få svar på dina
frågor.
Jag tror inte att Scientologikyrkan någonsin deltagit i Harmoni-expo. Om de tycker
att de står över sådant, det är faktiskt möjligt. De skulle, ifall de deltog, kanske
vara tvungna att möta folk ansikte mot ansikte. Jag vill passa på att bjuda in dem
till nästa mässa, om de fortfarande existerar då.
Stefan Tunedal
3 mar 2013
http://www.kswsverige.org/pittsburgh-scientologikyrkan.pdf

