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

Det här är den ”ideala” kyrkan i
Pasadena, i hjärtat av det scientologtätaste området i världen.
Fotot och nedanstående mail från
någon i Pasadena kommer från
Rinders blogg.
Här är mailet:
”Låt oss ringa in det BÄSTA ÅRET någonsin
för scientologin med ett ENORMT utflöde
till ny publik OCH få dig och resten av fältet
ruttade på the Golden Age of Tech Phase Two!!!
Vi kommer att BOOMA vår vackra Pasadenakyrka genom utbildning!!
Så långt denna vecka har Kevin Wilson, Barbara Wilson och Maggie Reinhart alla startat deras
Studerandekurser!!!
OCH Diane Mcphee, Amanda Reynes och Ron Fiandica startade deras Survival Rundown OCH Kevin
Burke startade hans Reningsgenomgång!!!
OCH Bob Veach AVSLUTADE sin Studerandekurs!!!
Detta är din möjlighet att få bron, utbildning och/eller vägledning, som Hubbard avsåg – du förtjänar
det !!!!
Kom till Pasadena och starta IDAG!!!!”

Vad är det med alla dessa utropstecken och stora bokstäver?
Enligt kommentarerna på Rinders blogg är personerna som nämns i mailet alla
oldtimers. De kom in i scientologin på 70- och 80-talet. Ingen ny publik alltså.

Kyrkans ledning har i en reklamkampanj annonserat att kyrkan välkomnar 4,4
miljoner nya människor varje år. Vart i helvete är de då?
Notera de nedsläckta lamporna förutom i ett rum, antagligen rummet där de kör
kursverksamhet.
Och notera att de kurser dessa oldtimers nu gör, de är kurser man gör precis när man
börjar med scientologin.
Om någon skulle säga åt mig att jag skulle göra om t.ex. studerandekursen, då skulle
jag be dem flyga och fara. Jag har ju redan gjort den. Jag har fattat hur man studerar.
Idioter.
Denna pasadenabyggnad sägs vara en av de dyraste och mest värdefulla byggnader
kyrkan äger. Om jag minns rätt är det den som Tom Cruise bidragit till.
Någon berättar att de brukade ha 10-20 kursavslutningar per vecka på den tiden då
Pasadenakyrkan bara var en liten lokal, långt tidigare.
Stefan Tunedal
6 jan 2014
http://www.kswsverige.org/suri-katie-holmes-tom-cruise-press.pdf

