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

Miscavige: Varför såg
inte LRH vad han höll
på med?

Miscavige kom från ingenting och på 4 år tog han sig till en position där han kunde börja
begrava LRHs livsverk. Här följer några data från en artikel som skrevs av Gang of Five:
Miscavige kom in i Scientologin i England, gick med i Sjöorganisationen 1976 och kom
till Clearwater där han direkt kom in i CMO: ”Commodore's Messenger Organisation”
hanterar trafik till och från the Commodore (LRH).
I början av 1977 skickades han för att jobba med LRH i La Quinta, Kalifornien.
Under den här tiden bildades vänskapen mellan Miscavige och Pat Broeker. De sov i
samma sal och de arbetade ofta tillsammans.
I januari 1978 började LRH göra träningsfilmer. Miscavige blev först vice kameraman och
blev senare kameraman. Medan detta pågick skötte han också posten som ”Action Chief”
som hanterade uppdragsmissioner.
(Miscavige har skrytit över sitt jobb som Action Chief, men
en senare utvärdering visade att hans framgångsprocent var
sämre än vad som åstadkoms efter honom.)
Under 1978 var det många medarbetare inom CMO (messengers) som blev sända till RPF
som ”List One R/Sers” vilket betyder att det skulle finnas bevis för att de hade onda
avsikter gentemot Scientologin. Det visade sig senare att de kriteria som använts var
falska.
Under den tid då det var ont om messengers så var Miscavige i direkt kontakt med LRH
som en del av jobbet men huvuddelen av hans tid var som kameraman.
1979 flyttade medarbetarna från La Quinta till nya högkvarteret nära Hemet (Nuvarande
Int/Gold base). Ron bor i ett område intill och kör själv till basen varje dag.
Runt 1979 myntade Miscavige frasen ”severe reality adjustment” också känd som ”SRA”,
vilket egentligen är en utskällning utförd av en grupp människor riktad mot någon som
kanske hade en fråga, var tveksam eller inte höll med om något.

1979 är sista tidpunkten som Mary Sue vistas på basen och tillsammans med LRH.
Ron lämnar basen för gott i januari 1980.
Enligt författaren har Miscavige börjat bli mer kaxig i sitt hanterande av andra
messengers.
I slutet av 1980 har Miscavige en allvarlig astma-attack och tas till akuten. Han överlever.
Miscavige går till verket
Under denna tid hålls posten som CO CMO av Dede Voegeding.
Miscavige och Pat Broeker går bakom Dedes rygg och lyckas få henne avtagen denna
post. Dede tas bort på grund av rapporter som enbart kom från Miscavige/Broeker och
som gick till LRH.
Miscavige lyckas samtidigt bli postad som ”Special Ops” (Speciella operationer) som
lyder direkt under LRH/Broeker och ligger utanför CMOs inflytande. Det är från denna
post han får möjlighet att kontrollera vilka kommunikationer som kommer fram till LRH.
Miscavige kan från och med nu också skriva vad han vill till LRH utan att någon,
förutom Pat Broeker, kan se vad han skrivit.
Under tiden som följer så är det messengers som förlorar sin kontakt med LRH. Några av
dem har varit i kontakt med LRH många år. De tas av post och bort från LRH:s linjer. De
är t.ex. Claire and David Rossouw, Janis Gillham-Grady, Gale och Dede Voegeding, Lois
Jory-Reisdorf, Clarisse Barnett och Marc Yager.
Slutresultatet är att all kommunikation till LRH går via Miscavige och paret Broeker.
Örnen har landat
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Artikeln i original: http://www.scientology-cult.com/secret-history-of-davidmiscavige.html
Visst kan vi värdera information: http://www.kswsverige.org/gunga_scientologi.pdf

