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

Scientologikyrkans nyårsevent
inför 2013. Just nu är det extra
tufft att jobba på högkvarteret i
närheten av David Miscavige.

Julen är här om några dagar. Mina tankar går till de förvirrade och frustrerade som
firar den tillsammans med David Miscavige, Scientologikyrkans paranoida pajas till
ledare.
På kyrkans internationella högkvarter i Hemet, Kalifornien, håller de just nu på med
att preparera för det viktiga nyårseventet.
Ingen julledighet, som vanligt
Det innebär att ingen kommer att kunna fira julen. Miscavige har tagit bort
julledighet för de anställda.
Hittar på statistiker
Kyrkans nyårsevent handlar traditionellt mycket om siffror och statistiker. 2012 års
siffror ska jämföras med tidigare år. Arbetet för de anställda handlar därför t.ex. om
att förbereda dessa statistiker. Kyrkans riktiga, sanna statistiker är totalkraschade.
Därför är det säkert en hel del pusslande och uppfinnande som pågår på

högkvarteret. De funderar: Vilka statistiker kan vi visa? Hur ska vi presentera dem så
att scientologer drar rätt slutsatser?
Alla tal måste godkännas
Och sen har vi talen. Miscaviges tal har nog bearbetats under lång tid, men vilka
andra ska upp på scenen? Vad ska de säga? Allt som sägs på Nyårseventet måste
godkännas av Miscavige. Om du vill upp på den där scenen för att säga något, då är
det bäst om det innehåller liknande propaganda som Miscaviges tal, och det skadar
inte om ditt tal riktar sockrat beröm mot Miscavige själv.
Tre eller fyra whiskey?
Det senaste eventet jag såg innehöll en David Miscavige med darrande fingrar.
Frågan är hur mycket whiskey han behöver dricka innan för att kunna leverera talet.
Miscavige funderar nog på detta just nu: - ska jag svepa tre eller fyra whiskey innan
jag ställer mig där? Alkoholister har, enligt min erfarenhet, lågt omdöme. De tror
t.ex. att de ser bättre ut än vad de i sanning gör. Miscavige ser nog sig själv som en
riktig karla-karl som tål några whiskey innanför västen. Skål David!
Svårt att undvika straff
Just nu springer högkvarterets anställda fram och tillbaka på basen för att inte
straffas efter eventet. De får inte missa en enda detalj. Även om de lyckas riskerar de
straff. Miscaviges humör är avgörande för om de ska undgå straff eller inte.
Miscaviges humör, där har du ett kapitel för sig. Den där pajasen är så förljugen. Du
behöver bara säga ”äpple” och han tror att du är honom på spåren. Ja det kan räcka
med att du står i hans närhet och ser intelligent ut och Miscavige blir rasande.
Själv ska jag ha en trevlig jul med familj och vänner. Önskar dig detsamma.
Stefan Tunedal
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