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

Ser David Miscavige kvinnor
som ett större hot?
Som det ser ut just nu är det just
en kvinna (Debbie Cook) som
orsakar honom mest bekymmer
och som mycket väl kan bli hans
fall.

Kvinnohataren David Miscavige? Vittnesmål om detta rapporteras just nu in på
Rathbuns blogg.
Jag trodde att Miscavige var en männioskohatare rakt av, att hans hat riktades mot
allt och alla som han anser vara ett hot mot honom, oavsett kön.
Han har gett order om minst etthundra skilsmässor. Skilsmässan slutar ofta med att
mannen stannar kvar i Miscaviges gäng medan kvinnan skickas bort:
1. Sandy Wilhere kickades av basen efter det att Greg Wilhere fick order om att
skiljas från henne. De hade varit gifta i 25 år. Greg är kvar hos Miscavige.
2. Guillaume Lesevre fick av Miscavige order om att skilja sig från Vanella efter
20+ år som gifta. Vanella kickades sedan ut från basen. Guillaume är kvar, en
skugga av sitt forna kraftfulla själv.
3. Warren McShane, en av Miscaviges nickedockor, tvingades till skilsmässa från
sin fru Marcy. Marcy skickades bort.
4. Marc Yager tvingades skilja sig från Michelle Yager. Marc är nu Miscaviges
favoritoffer och slagpåse.

5. Heber Jentzsch tvingades skilja sig från Karen de la Carriere. Senaste
rapporten om Heber säger att han sitter i hålet, kyrkans fängelse på basen.
Karen skickades ut.
6. Miscavige gav order om att hans föräldrar skulle skiljas.
7. Tom Cruise ska ha påverkats av Miscavige innan skilsmässan med Nicole
Kidman. Nicole slutade kalla sig scientolog medan Tom Cruise blev bästa
polare med Miscavige, med känt resultat.
Jag tror att Miscavige ogillar att en man och en kvinna kan prata med varandra,
planera mot honom och ha hemligheter för honom.
Om Miscavige nu hatar kvinnor lite extra, jag vet inte, men man kan faktiskt
använda pajasen Miscavige som handbok för att skapa sig ett rikt och lyckligt liv.
Lokalisera Miscaviges intentioner och gör tvärtemot:











Miscavige vill att du donerar pengar till medlemsföreningen IAS och andra
bedragar-projekt – behåll pengarna och skapa en bra reserv.
Vårda din relation med din make/maka.
Ta kontakt med ”de hemska” personer som bannlysts av honom.
Miscavige vill att folk ska hålla sig vakna – se till att få in regelbunden sömn.
Se till att du får i dig bra, näringsrik mat.
Studera data från många olika informationskällor.
Lyssna på din egen magkänsla.
Sträva efter att tala sanning.
Slåss inte.
Respektera människors önskemål och åsikter.
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