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

Max Bleiweiss, #331 på listan av
de scientologer som öppet
annonserat sitt oberoende från
Scientologikyrkan.

Max Bleiweiss har varit scientolog sen 1973. Han berättar om hur han länge inte var
medveten om hur illa det är i scientologirörelsen. Han slutade vara aktiv medlem
efter en förskräcklig vistelse på Flag (centret i Clearwater). Han hade sålt sitt hus och
köpt terapi och kurser. Det slutade med att han inte ville fortsätta, men det tog en tid
innan han började undersöka vad som egentligen pågick i kyrkan.
”Det var inte förrän händelsen med Debbie Cook som jag fann ut hur illa det
var.”
”Jag hade ångest över vad jag hade funnit och ville inte tro det men det
måste tvunget konfronteras”, säger han.
Jag är så tacksam över internet, över att kunna läsa alla dessa vittnesmål. Det är lätt
att förstå varför Scientologikyrkans ledning gör allt de kan för att censurera internet
för medlemmarna.
Varje avhoppare går igenom saker. Det hjälper dem att kunna läsa om andra som går
igenom liknande saker. När jag själv lämnat Scientologkyrkan började jag
omedelbart blogga, samma dag faktiskt. Jag pyste av ilska och alla möjliga känslor
och jag var bara tvungen att kommunicera.
Bruce Hines berättar hur det var för honom:

”Efter det jag lämnat var jag för rädd att säga något till någon. Plus, jag
undvek fortfarande att undersöka scientologin på internet. Gradvis började
jag läsa saker online som var negativa mot Scientologikyrkan. Det blev klart
för mig att många fler hade liknande erfarenheter som jag. Man tenderar att
tro att de saker som hände en själv var isolerade händelser, inte allmänna.”
”… Jag var fortfarande mycket försiktig. Sakta blev jag mer avslappnad
angående det. Sedan var det några familjemedlemmar, som fortfarande var
medlemmar i kyrkan, som avbröt förbindelsen med mig.”
”… Gradvis vann jag mod att tala ut mer. Men det är definitivt något, enligt
min åsikt, som går genom stadier. Inget av det hade hänt utan den kunskap
och de åsikter som finns tillgängliga på internet.”
Listan av scientologer som offentligt förklarat sig oberoende från Scientologikyrkan
växer. Idag är det 331 personer på listan. Ni kan se hela listan här:
http://www.scientology-cult.com/declarations-of-independence/268-the-indie500.html och där finns en möjlighet för den som vill sätta upp sitt namn. Kul att se att
den där listan uppdateras hela tiden och att den får uppmärksamhet.
Du kan hjälpa oss genom att sprida ordet vidare.
Stefan Tunedal
21 maj 2012

