Rons Org startades av Bill Robertson (bild) 1984.
Huvudkontoret ligger i Bern. Jag är ingen expert på Rons
Org men vad jag förstår så levererar de LRH:s teknologi upp
till OT3 och däröver levereras också teknologi utvecklat av
grundaren Bill Robertson. Ni kan läsa mer om dem på
http://www.ronsorg.ch/

Sen jag först började skriva på KSW SVERIGE så kontaktas jag av flera Ron's Organhängare. Jag har sagt från början att jag inte vill medverka till att etablera Rons Org i
Sverige, men jag skulle vilja säga att:
•

Rons Org har just nu ett högre tillstånd internationellt än vad CoS har, detta är jag
100% säker på

•

om Rons Org etablerar sig i Sverige så tror jag att det har en mycket bra chans

•

flera av de som kontaktar mig från Rons Org har glöd och en stolthet

•

ni som har denna glöd och stolthet skulle kunna rikta den mot målet att etablera Rons
Org i Sverige, vilket jag tror är ert mål
De här sakerna visste ni redan, eller hur, men jag tjatar gärna om detta:

OM NI (RONS ORG) TILLÄMPAR LRH:S TEKNOLOGI SÅ KOMMER FOLK ATT HITTA
ER OCH DET KOMMER ATT VÄXA
GRADEN AV ER FRAMGÅNG KOMMER ATT BERO PÅ HUR MYCKET NI FÖRSTÅR
OCH ANVÄNDER LRH:S TEKNOLOGI
Jag tycker att det är upp till er Rons Org-anhängare att etablera och leverera. Ni kommer
att få motstånd från CoS men det är ni vana med.
Ni kommer inte att få motstånd från KSW SVERIGE. Det är redan känt, och ni är öppna
med, att Rons Org inte enbart handlar om LRH:s teknologi och det har jag redan tagit
upp på denna webbplats.
Bollen ligger hos er. Gör inte som jag, jag bara snackar med min stora käft. Jag föreslår att
ni samlar era styrkor och visar vad Rons Org går för.
Örnen har landat
14 Apr 2010
Tidigare artikel om Rons Org: http://www.kswsverige.org/ron's_org.pdf

