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

Bild tagen antagligen innan
invigningen av
Scientologikyrkans nya
lokaler i Portland.

Såg en video från Scientologikyrkans invigning av deras nya byggnad i Portland.
Antalet personer i publiken ser inte ut att överstiga 1000 personer. Jag skulle gissa att
där är 500-700, varav en stor del är de som jobbar i kyrkan.
Videon är gjord av Jeff Hawkins som lämnade kyrkan för flera år sedan. Det är alltså
inte kyrkans egen propagandafilm.
Kyrkans film och bilder kommer att försöka måla upp en helt annan bild, förstås.
Det är uppenbart att kyrkans ledning har ett helvete att få ihop folk till de här
tillställningarna och det är inte det minsta förvånande. Folk har lärt sig läxan: kom
till ett av dessa event och du får garanterat blöda dig igenom det avslutande
pengainsamlingsmötet, som en glittrig ”festfinal”.
Vad Miscavige går igenom just nu
Videon visar också en nervöst leende och solbränd - han har ett eget solarium på
jobbet - David Miscavige från sidan medan han håller invigningstalet. Det är
fascinerande för mig att se honom på bilder från nutid. Fascinerande därför att jag
tror mig veta vad han just nu går igenom.

Kom ihåg att de som jobbar direkt under honom bara har tre sätt att komma därifrån.
Antingen måste de (1) lyckas rymma, (2) övertyga Miscavige om att de tänker ta livet
av sig eller (3) bli gravida och vägra göra abort.
Att bara vara kritisk mot Miscavige räcker alltså inte. Det är alldeles för farligt för
ledningen att släppa iväg någon som jobbat nära Miscavige. Om personen är kritisk
hamnar han i det fängelse Miscavige förberett för sådana bekymmer.
Detta är mannen på videon, det här är hans liv och hur han behandlar dem i hans
närhet.
Lägg därtill ett stadigt sjunkande deltagarantal på eventen och minskande inkomster
för kyrkorna.
Personligt
Personligen har jag haft en bra vecka utan bekymmer - ingen som ”förföljer” mig och
inkomsterna är goda.
Har bl.a. roat mig med att så vår- och purjolök. Arbetet med nästa bok går vidare.
Yngste sonen fyllde sexton, går sista veckorna i grundskolan och kommer antagligen
att få förbannat bra betyg. Vi får anledning att fira.
Ser fram emot en dejt senare i dag (andra dejten).
Stefan Tunedal
12 maj 2013
http://www.kswsverige.org/northumbria-scientologikyrkan.pdf

