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

Före detta Scientologikyrkan
i Memphis (en mission). Den
har ”flyttat.”

Rättelse av gårdagens artikel: David Miscaviges facebooksida är inte upplagd av
honom själv. Miscavige har ingen facebooksida. Siffran med de 133 som gillar sidan
stämmer dock.
Kyrkan i Memphis i praktiken stängd
Missionen i Memphis öppnade 1997. Celebriteterna Isaac Hayes och Lisa Marie
Presley sponsrade.
Memphismissionen har nu flyttats långt utanför staden med begränsade öppettider.
Missionen är öppen endast lördagar mellan 7 och 9 på kvällen, det är allt.
Hemligt
Du som läser det här om Memphis, tro inte för ett ögonblick att samma information
når anställda i Scientologikyrkan. Ledningen för kyrkan har etablerat ett internt
kontrollsystem som ska förhindra att anställda får veta vad som pågår.
En viktig del av det systemet är att till anställda sprida ”goda nyheter” om
Scientologikyrkans verksamhet. Dessa ”goda nyheter” berättas på interna möten och
genom interna publikationer.
Att Memphiskyrkan i princip lagt ner verksamheten, den historien stoppas ner i
säcken.

Anställda i Scientologikyrkan tror, hur konstigt det än kan låta, att det mesta går fint.
Scientologikyrkans ”enorma framgångar” är den anställdes verklighet.
Det är i alla fall meningen att den anställde ska känna vinden i ryggen och
entusiasmen sprida sig. Han eller hon ska bara koncentrera sig på att dra in mer
pengar, och inte oroa sig över att statistikerna faller till marken.
Censuren fungerar ännu
Frågan är: hur väl fungerar den där interna censuren och propagandan? Det kan inte
hålla längre, eller? Det mesta tyder på att censuren fungerar, tyvärr, ännu en tid.
Av de före detta anställda jag pratat med trodde samtliga att de problem de såg i sin
egen kyrkan bara var en lokal situation. En anställd i Sverige tror att det går bra i
Tyskland, att kyrkans bekymmer i Sverige bara gäller Sverige. Anställda i USAs
kyrkor tror att det går bra i Europa, i Europa tror de att det går bra i Asien och så
vidare.
Ledningen ser till att anställda lyssnar på ledningen och ingen annan. Att lyssna på
utomstående är aja-baja.
Det är samma system som användes av gamla diktaturer som Sovjet, som lyckades
hålla miljoner människor okunniga om hur det egentligen såg ut i väst.
Scientologikyrkan lyckas med samma sak trots den nya informationsåldern. En tid
till.
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