Med tanke på vad som hänt med CoS under de senaste trettio
åren så undrar jag om vi verkligen ska fortsätta samarbetet
med amerikanarna. De har lett scientologer ner i en grop fylld
av brutna drömmar.
CoS kan gärna ge ut licenser men det borde vara med en lyckospark i ändan och ett stort
Lycka Till! Och de som har fått licensen ska kunna välja. Om man väljer en amerikansk,
engelsk, grekisk, svensk eller persisk licensgivare så ska det vara ett eget val. Och om
man vill stå helt fristående så ska man kunna göra det. Om någon är villig att ge sig in i
utmaningen av att hjälpa andra så ge dem frihet att lyckas och misslyckas – och välja.
Jag skulle önska att svenskarna tar hand om det som hör Sverige till och att vi slutar
kasta oroliga blickar mot Amerika för att se vad de tillåter oss att göra.
LRH och MSH var naturligtvis amerikanska medborgare men om man annars ser på vad
Amerika gett Scientologin så är jag inte imponerad, snarare bedrövad: Just nu leds CoS
av några amerikanska advokater och en amerikansk sadist. Dessutom har vi en makaber
Int-bas som lyder under amerikansk lag och som till majoriteten är fylld av amerikanska
medborgare, och det är tack vare deras direkta, lojala stöd som Miscavige kan fortsätta
med cirkusen. Hur många nickande clowner har man lyckats samla på en plats?
Verksamheten i varje land ska byggas på service, tycker jag, inte på direktiv som ska
följas blint. Organisationen inom CoS har kraschat pga att högre organisationer slutat
hjälpa de lägre. En lokal grupp måste ha möjlighet att välja bort en destruktiv
samarbetspartner och välja till en annan.
Ta kontoret i Köpenhamn som exempel: Deras attityd gentemot Svenska organisationer
har varit bedrövlig och deras uppgift har varit att genomdriva Miscaviges destruktiva
system, något som brutit sönder fältet i småbitar och satt personal i ett tillstånd av att inte
ha en aning om hur de ska göra. Idag finns det väldigt få som orkat stanna kvar.
Relationen måste bygga på service och samarbete, annars är den inget att ha.
Myteri är ett tabu-begrepp inom CoS och systemet bör inte byggas upp på ett sätt som
gör myteri till den enda möjligheten att få till stånd en förändring. En lokal organisation i
Karlstad bör kunna välja vilka de ska samarbeta med. Det bör finnas en valmöjlighet.
KSW är grundstenen, den som allt annat bygger på. Men låt folk välja vilka människor
de ska jobba ihop med.
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Är detta hjälp? http://www.kswsverige.org/bibliotek_scientologin.pdf

