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

Den 4:e november är det dags,
kvällen då Scientologkyrkans
ledning ljuger mer än kanske
under någon annan kväll.

”Blodsugare!” sa en person som lämnat Scientologikyrkan. Benämningen gällde IAS,
International Association of Scientologists. Han sa att han var så oerhört lättad över
att slippa stöta på IAS besinningslösa representanter och slippa bli kallad till IAS
obekväma events.
Vad är IAS egentligen? Kyrkans clowndiktator David Miscavige grundade IAS och
syftet sades vara att (1) samla in pengar från medlemmar och (2) använda pengarna
för att skydda kyrkan och scientologin.
Jag har sorgligt nog hört f.d. goda vänner till mig hylla IAS. De trodde då att IAS
räddade scientologin från ett fientligt övertagande.
Det är tragikomiskt. IAS har nämligen underlättat ett fientligt övertagande av
scientologin. Man kan säga att IAS har varit den viktigaste delen av Miscaviges
maktbygge.

Finns det i scientologins texter någonting någonstans som legitimerar grundandet av IAS?
Nej, där finns ingenting. Tvärtom är grundandet av IAS ett brott mot scientologin.
Det fanns redan ett skydd för kyrkan och scientologin. Det kallades för reserver och
Hubbard har gett tydliga direktiv om hur de ska byggas upp.
Den 4:e november är det alltså dags för IAS årliga event. Vet inte om de gör som
tidigare att en DVD skickas ut till samtliga lokala kyrkor och medlemmar rings in för
att se och höra (eländet).
Jag räknar med rapporter från eventet, men om du ska dit får du gärna höra av dig
till mig efteråt.
Kommer Miscavige att vara där och snacka? Ja, och han kommer att vara noga sminkad
och friserad.
Kommer priser att delas ut till de som donerat en jävla massa pengar under året? Ja, de
stackarna kommer att stå där på scenen som ett bevis på att de är blåsta.
Kommer Miscavige att presentera fantasisiffror och fantasiresultat från IAS-sponsrade
projekt? Ja.
Kommer Miscaviges händer att darra som sist? Antagligen. Skulle inte förvåna mig om
han sveper några whisky innan han går upp på scenen.
Kommer salen att vara full av människor? Nej. Om de inte hyr in statister för att fylla
sätena. Eller så klipper de in gamla publikbilder i filmen, bilder från de goda åren.
Jag tror och hoppas att det är sista gången IAS kör sitt årliga event. Du kan i sanning
bidra till att det blir det sista. Gå ut i dag här på bloggen och berätta om dina
upplevelser!
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