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

”Utbildning”
(masshypnos) pågår.
Om din
scientologiutbildning
i huvudsak består av
att ha sett de stora
scientologimötena,
då kommer du
antagligen att klara
dig undan en
bannlysning.
Det finns statistiskt
belägg för detta
påstående.

För ett tag sedan gjorde Mike Rinder en survey från sin blogg i ämnet SP-förklaringar
(SP: Suppressive Person, folk som förklarats som nertryckande personer av
Scientologikyrkan.)
Tvåhundra personer svarade på frågorna och resultatet är talande för vilken typ av
medlemmar kyrkans ledning har bekymmer med.
Så här ser bilden av en SP-förklarad person ut:










Genomsnitt tjugoåtta år som medlem i Scientologikyrkan.
Genomsnitt tio år som anställd i kyrkan.
Sjuttio procent har uppnått tillståndet Clear eller OT.
Femtio procent är OT.
Trettioåtta procent har uppnått OT V eller högre.
Sjuttiotvå procent har lärt sig auditera (leverera terapin).
Tjugoen procent är utbildade till Grad V eller högre.
Tretton procent har uppnått de högsta nivåerna av administrativ
träning som OEC/FEBC eller DSEC.
Åttiotre procent har någon gång jobbat inom kyrkan.





De tvåhundra som svarade på frågorna hade tillsammans ägnat över
tvåtusen år som anställda i Scientologikyrkan och hade totalt
femtusensjuhundratjugosex års erfarenhet som scientologer.
Och som jag nämnde i gårdagens artikel, bara sexton procent av de som
SP-förklarats har fått en skriftlig förklaring från kyrkan.

Detta innebär att om du var med på sjuttio- eller åttiotalet och vet något om hur det
fungerade då, och om du samtidigt lärt dig något om hur scientologin egentligen ska
användas, då är risken överhängande att du kommer att SP-förklaras av kyrkan.
Detta under förutsättning att du har modet att stå upp för dina åsikter.
Om du däremot kom in i rörelsen på nittio- eller tvåtusentalet och i princip
”studerat” scientologin genom att gå på de stora mötena, då kommer du antagligen
att klara dig.
Kunskap skapar besvär för ledningen
Scientologikyrkan har bekymmer med medlemmar som vet något om scientologin,
det är tydligt. Kyrkan har inte samma bekymmer med medlemmar som inte vet så
mycket.
Jag misstänker att ledningen känner till detta förhållande och att det är en av
anledningarna till att utbildningen var en av David Miscaviges första måltavlor för
förändringar. Utbildade scientologer som sett goda resultat från metoderna har visat
sig vara betydligt mer besvärliga än de som inte utbildats.
Kallelse
När jag läser resultatet av denna survey kan jag inte låta bli att undra vart en del av
de svenska scientologer som jag vet utbildat sig och som varit med länge, var de är i
dag. De är personer som jag gillat och respekterat och jag fattar inte hur de än i dag,
fyra år efter det att Miscaviges gärningar började bli vitt kända, fortfarande sitter och
suger på Miscaviges byxben.
Jag kallar dig! Ställ dig upp! Det är hög tid för dig att börja uppföra dig som den
krigare jag vet att du är innerst inne! Vi har ett jobb att utföra! Eller tänker du
verkligen låta en psykotisk sadistdvärg fortsätta tysta dig?
Stefan Tunedal
11 jun 2013
Källa: http://www.mikerindersblog.org/scientology-golden-age-of-sp-declares/

