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

”… och veta att bara de ideala
orgerna är klara för att leverera
ALLT material …”
Ok, då vet vi det, pottsorken
David Miscavige har kommit på
ytterligare ett sätt att tvinga fram
donationer från medlemmarna,
han säger:
OM NI INTE FIXAR FRAM
TILLRÄCKLIGT MED PENGAR
FÖR EN NY
BETONGBYGGNAD DÅ
KOMMER ER KYRKA INTE
ATT FÅ TILLSTÅND ATT
LEVERERA DEN NYA
TEKNOLOGIN.
Det hela är, som vanligt när det
gäller Scientologikyrkans
ledning, oerhört bisarrt:




Scientologikyrkan i Stockholm har redan skickat representanter för att
utbildas i den nya teknologin GAT II (Golden Age of Tech). När de kommer
hem ska de då inte få leverera det nya? Inte förrän stockholmarna pungar
upp med tillräckligt med pengar för att kyrkan ska kunna köpa en byggnad?
Varför behövs en större byggnad för att man ska kunna leverera GAT II?

Svaret är naturligtvis att Miscavige använder GAT II för att få in mer pengar från
fler områden. Det är bara en pengaindrivningstaktik, har ingenting med förnuft att
göra.
Det värsta

Och det värsta av allt är att det fungerar, taktiken fungerar på den lättledda fårskock
som är kvar i rörelsen. De där sorgliga stackarna på bilden, Larry och Robin
Marshall, gick på det. Tyvärr vet jag inte vad deras status Alumni betyder och jag
har ingen lust att kolla upp, vet bara att de donerat en jävla massa stålar.
Jag är så förbannat trött på kyrkans olika statusnivåer. De står mig upp i halsen. De
betyder ingenting förutom att de är bevis på hur godtrogen du varit, hur korkad du
varit och hur okunnig du varit om vad scientologin handlar om. Hur idiotiska har
Larry och Robin Marshall varit? Deras nivå av idioti kallas Alumni.
Kom ihåg att GAT II är en förändring av det system som utformades av Hubbard och
som fungerat fantastiskt bra innan Miscavige tog över kontrollen. GAT II är värt lika
mycket som en död råtta i botten av en vattentunna, och det är vad Miscavige
använder som påtryckningsmedel. Det är för fan helt otroligt!
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