Stockholm den 18 mars 2011

Till Scientologikyrkan och dess berörda medlemmar

Jag vill härmed förklara att jag utträder ut Scientologikyrkan!
Bakgrunden är följande:
För drygt ett år sedan fick jag genom en god vän höra vissa rykten om missförhållanden inom
kyrkan och dess ledning. Till att börja med trodde jag inte att det var sant, utan att det var en
attack på kyrkan så som vi fått höra att kyrkan jämt och ständigt utsätts för. Jag upptäckte att
det fanns en hel del inlägg på nätet som inte bara gick att avfärda utan vidare. Jag har ägnat
hela 2010 åt att läsa, fundera och försöka utröna huruvida det är sant eller inte. Jag har lyssnat
på vad båda sidorna har att anföra. Det mest graverande har varit berättelserna från alla
avhoppare. Deras beskrivningar bär sannolikhetens prägel som man brukar uttrycka saken
inom juristkretsar. Jag känner att jag ganska länge har varit i stort sett klar över var jag står
men har ändå inte upplevt att jag kommit helt rätt i mina motiv.
Jag har nu kommit fram till den exakta orsaken till att jag vill gå ur kyrkan och nu också gör
det. Allt jag läst om hur andra människor behandlats och om missförhållanden inom kyrkan
överensstämmer nämligen mycket väl med mina egna upplevelser och erfarenheter under
mina 32 år inom kyrkan. Jag har tidigare inte vågat lita på mina egna upplevelser, har trott att
det varit något som varit fel eftersom kyrkan är mycket snar att fördöma all form av kritik och
vända den mot den som anför kritiken. Den omständigheten att andra gått ut och berättat om
sina upplevelser har fått mig att inse att mina upplevelser inte alls handlar om fel hos mig,
vilket har fått mig att omvärdera alltihop och se rakt på vad det egentligen handlar om. Det
har fått mig att se det jag borde ha sett för längesedan men som jag varit mer eller mindre
blind inför, nämligen att jag från dag 2 blivit behandlat på ett sätt och sett saker som borde ha
gjort att jag lämnat kyrkan från dag 2 (första dagen var okej).
Oavsett vad andra tycker och tänker borde jag ha haft integritet och klarsynthet nog att våga
se vad som stod i öppen dager från första början: Att det är någonting som är sjukt med den
här kyrkan! Jag tyckte och tänkte det redan då, men undertryckte det eller kanske jag skulle
säga blev undertryckt till att själv undertrycka det och inte lita på mina upplevelser och
intryck och känslor. Jag har inte sett rakt på vad som försiggått framför mina ögon och
kyrkans medlemmar ser inte verkligheten som den är. De lever i en imaginär fantasivärld.
Och det är den fantasivärlden jag nu säger tack och adjö till. Om jag skulle hänvisa till vad
andra påstår om kyrkan kunde man alltid hävda att det är lögn, men ingen kan påstå att mina
upplevelser är imaginära. Jo visst kan någon göra det – i mångt och mycket är det precis vad
kyrkan gjort i alla år – men det örat har jag slutat att lyssna på. (Här vill jag infoga att kyrkans
hantering av medlemmarnas egen sanning går stick i stäv mot vad LRH sagt i ett berömt och
mycket sant citat: "Det som är sant för dig är det som är sant".)
Annars känner jag ett visst motstånd mot att citera LRH just nu. Inte för att jag tycker att han
är dålig utan för att det ger mig dåliga associationer. Det har missbrukats så länge för att göra
mig och andra fel. Men det finns en annan devis som är bra som lyder: "Look, don´t listen."
(Titta, lyssna inte.) Inom kyrkan ägnar man sig åt motsatsen: Man lyssnar bara på kungsorden
från Int och särskilt David Miscavige och vägrar att titta på det uppenbara.

Jag har under alldeles för lång tid i likhet med de som fortfarande är kyrkan trogna lyssnat och
ignorerat vad jag upplevt och sett. Här följer några exempel på detta.

Listen: Man får ofta höra att Scientologi är världens snabbast växande religion.
Look: När man tittar på orgerna i Sverige har de under mina 32 år i stort sett hela tiden gått
kräftgång. Personalen har inte fått lön utan tvingats dubbeljobba, ibland har det varit problem
med att betala hyran.
Listen: När vi får igång Ideal Orgs kommer vi att booma.
Look: Det handlar om byggnader som kostar typ 50-100 miljoner som medlemmarna ska
betala. Ett projekt som pågått under många år där medlemmarna helt enkelt inte kan bära
kostnaden, trots att de gör stora uppoffringar för att ändå bidra där en del till och med tar lån.
Det är ett projekt som är dömt att misslyckas. (I Malmö har man visserligen en ideal org men
den har typiskt nog köpts in av Int, annars hade det aldrig gått.)
Listen: Som jag först fick höra när jag började i Göteborg 1979-80 och sedan om och om igen
under alla år: Bron är vägen till frihet.
Look: Själv har jag lagt ned en massa pengar på auditering för att nå den eftersträvansvärda
friheten utan att vara ens i närheten. Och när jag tittar mig omkring ser jag inte mycket frihet
hos medlemmarna. Många har i likhet med mig betalat stora pengar för att gå fria utan att jag
kan observera någon frihet. Det finns medlemmar som varit med lika länge som jag som efter
alla dessa år och efter att ha lagt ut så mycket pengar inte har kommit långt på Bron.
Svar på detta/Listen: Ja på 80-talet var det mycket Quickies, men nu, med Golden Age of
Tech är det annorlunda.
Svar/Look: Vad är nu detta? Ingen verkar reagera över att man tar rejält för att inte säga
snuskigt bra betalt för någonting som man inte levererar och sedan bara bortförklarar det med
att man då gjorde fel men att det är skillnad idag och att det bara är att betala en gång till!
Listen: Läs vilken som helst broschyr om AOSH i Danmark där man lockar folk att komma
dit och gå uppför Bron eller träna sig och hur bra service och bra resultat man får.
Look: Jag har varit på AOSH vid flera tillfällen. Kvaliteten har varit under all kritik särskilt
mot bakgrund av att det handlar om en högre org. I slutet av 90-talet åkte jag dit för en Debug
som de gjorde reklam för och påstod att det skulle hjälpa så att man sedan inte hade problem
att gå uppför Bron. Jag fick vänta i flera timmar och upp emot en hel dag innan någon
överhuvudtaget brydde sig. När jag var på AOSH 2005-2007 för träning var det inte bättre.
Det mest anmärkningsvärda var det som hände inför julen 2006. Jag hade en
överenskommelse med D of T om att en gång i månaden resa till min sjuka mor i Karlstad.
Inför julen skrev jag CSW om detta i god tid som en formalitet över något självklart, jag tror
14 dagar innan julen. Dagarna gick och det kom inget godkännande. 3 dagar innan jul sa
någon ur personalen att "alla ska stanna och studera över julen". Jag försökte få ett konkret
svar på min begäran, men ingen brydde sig. 2 dagar innan julen hade inga av oss studenter fått
svar på sina CSW:s. Min twin i kursrummet, en kvinna från Tjeckien, som skulle resa hem

samma dag hade heller inte fått något svar. Mitt under kurspasset på en TR-övning fick hon
nog. Hon började gallskrika så att det hördes över hela våningen och ned på innergården. Hon
förklarade sedan att hon skrek ut sin frustration. Jag bestämde mig för att ta saken i egna
händer och struntade i deras respektlösa beteende. Det minsta man kunde begära var i alla fall
att de svarade om det än var ett "nej", men inte heller det vågade de, de helt enkelt ignorerade
det hela. Jag åkte alltså till min mamma och firade jul utan deras tillstånd. Sedan var det
förstås jag och flera med mig som stuckit som fick gå till Etiken och sota för att vi stack fast
det i själva verket var de som felat. Detta var bara ett exempel på hur man blev behandlat där.
Det finns mer.
Svar på detta/Listen: När jag berättat detta för scientologer säger de: "Det är inte okej, det
måste du rapportera".
Svar/Look: Jag har upplevt att om man skriver rapport på någon som är "upstat" gör man
ingenting. Folk som är "upstat" (vilket personalmedlemmarna vanligtvis anses vara, i alla fall
litar man mer på sina egna kollegor) kan med andra ord göra i stort vad som helst. Man
känner sig maktlös.
Listen: Flags slogan är "The friendliest place in the world" (Världens vänligaste plats).
Look: När jag kom till Flag första gången 1986 kände jag mig som en måltavla för olika
människor som såg mig som någon att mjölka pengar av. Redan första kvällen skulle man
sälja in de renoverade rummen till mig. Sedan var det skeppet (Freewinds) som skulle betalas.
Sedan ville man att jag skulle överföra pengarna från mitt servicekonto till Vägen till lyckakampanjen, sedan skulle man betala för mer service. Och tro inte att någon brydde sig om ett
"nej". Absolut inte, vad man ville och tänkte hade ingen betydelse. Ingen gav sig förrän man
öppnat plånboken. Service? Nej, ingen var särskilt intresserad av service, det var pengarna
som var intressanta. När jag var på Flag under 90-talet hade jag en returbiljett med flyget men
D of P ville att jag skulle stanna och göra ytterligare en åtgärd. Jag invände att jag då
förlorade min hemresa. Hon försäkrade mig att det inte var några problem med det. Det fanns
en medarbetare på Flag som hade kontakt med flyget som fixade allt och hon lovade att min
biljett skulle vara giltig även vid senare avresedatum. När jag sedan skulle resa visade det sig
att min biljett inte alls gällde. När jag sa detta till D of P tittade hon litet förvånat på mig
(möjligen något generat), sa "Oooh" och sedan lämnade hon den frågan. Så den merkostnaden
fick jag förstås stå för själv.
Friendliest place in the world? Döm själv! Jag skulle kunna säga mycket mer här och ge fler
exempel.
Listen: Man får läsa och höra om hur scientologer är människor som är framgångsrika.
Look: Bland de jag känner finns det många som har eller haft ekonomiska problem, många
med jättelika skulder och jag kan inte se att det finns många scientologer som är speciellt
framgångsrika – inte mer än bland människor i gemen, snarare tvärtom, som jag tror mycket
beroende på att man som scientolog har en stor ekonomisk börda att bära: Bron, IAS, Ideal
Org, Super Power-byggnaden, biblioteksprojektet, inköp av böcker, föreläsningar, e-metrar.
Det kostar, jag försäkrar.
Listen: Golden Age of Tech har lyft upp utbildningen till en ny nivå.

Look: Det ser som det alltid gjort i kursrummet. Tomt för det mesta. Möjligen under
söndagarna försöker scientologer döva sitt dåliga samvete över att de inte "är på kurs" som de
uttrycker saken och går pliktskyldigast dit. Och jag ser inga auditörer utbildas. I de flesta fall
håller folk på och studerar basics eller tragglar om samma kurser de varit på tidigare som
PTS/SP-kursen, Student Hat, TR:s och liknande, till största människor som jag sett på kyrkan
under alla år.
Listen: Bron är till för alla, vi ska cleara planeten.
Look: För det första är nedre Bron för dyr för kreti och pleti (såvida de inte vill dra på sig en
massa skulder). När det gäller OT-nivåerna verkar det ta flera år för vissa att ta sig igenom
OT 7. Vad kostar inte det i form av 6-månaderschecker etc.? Och oavsett hur snabbt eller
långsamt det går kostar det en förmögenhet att göra hela Bron. Är Bron till för alla? Nja,
knappast!
Listen: Scientologin är en kyrka och står för andlighet.
Look: Jag upplever mer andlighet när jag går omkring i Globens köpcentrum. Där kan man i
alla fall strosa ofredad omkring och sätta sig och filosofera på ett fik. Kyrkan låtsas att de
sysslar med andlighet genom att ha så kallade söndagsbetraktelser då och då men
verksamheten i stort ägnar sig åt att göra reklam, ringa in folk till events och samla in pengar
genom att pressa på folk. Auditeringen är det som ska stå för andligheten men det är inte
mycket bevänt med den saken när man efter en session kommer ut i en miljö som helt saknar
andliga perspektiv. Kanske man kan likställa det med en marknad någonstans i Nordafrika där
man hela tiden blir attackerad av försäljare som insisterar på att man ska köpa det ena och det
andra.
Listen: Graderna har vissa mycket klart uttryckta slutfenomen: Grad 0: Förmåga att
kommunicera med vem som helst om vad som helst.
Look: Det är ett mycket högt mål. Jag har gjort Grad 0 minst två gånger och har aldrig uppnått
denna förmåga till fullo. Jag har ganska lätt att kommunicera med människor (vilket jag alltid
haft), men kan inte påstå att jag till fullo nått detta slutfenomen. Och när jag ser mig omkring
bland scientologer som jag vet har gjort Grad 0 ser jag ingen som i mina ögon har uppnått det
heller. Liknande gäller även Grad 1-4 men det får räcka med Grad 0 som illustration här. Jag
tror att vem som helst (även scientologer) som ärligen tittar på detta inser att de som gjort
dessa nivåer inte har uppnått dessa slutfenomen.
Listen: Människor som gått Clear och människor som gjort OT-nivåer har uppnått tillstånd
som saknar motsvarighet i människans historia.
Look: Jag känner en del människor som är Clear och som gjort OT-nivåer och L:s. Vissa
kanske mår bra men jag har inte kunnat observera någonting särskilt i deras agerande eller
deras liv som antyder att de nått sådana högre tillstånd som man från kyrkans sida talar om.
De verkar leva under samma villkor som alla andra med ekonomiska problem, åldrande,
sjukdomar, familjeproblem etc.
Listen: När man talar om det galna 80-talet när det lånades och skrevs borgen helvilt är det
inte ovanligt att scientologer kommenterar detta med: "För mycket kraft och för litet
intelligens".

Look: Den meningen får det att låta som om det var nästan rätt, det var bara ett litet fel i
kalkylen, något som "förstås är korrigerat idag". Man skulle kunna förklara bort en
bankrånares verksamhet på samma sätt: För mycket kraft (vapen och hot) och för litet
intelligens. Om man tittar på det hela var det en ren katastrof. En stor del av scientologifältet
skuldsatte sig tungt och människor hade korsborgat hit och dit. Det finns många som
fortfarande idag, 25 år senare, lider av sviterna och är skuldsatta. Detta är någonting som man
inte gärna vill prata om. Om man gör det möts man ofta av ett förvånat svar: "Det trodde jag
var hanterat för länge sedan".
Listen: Med studytech har du nyckeln till framgångsrika studier.
Look: Har sett alltför många scientologer som inte alls kan studera utan som verkar sitta och
studera sig själva och undra om de inte har missförstånd. De liksom snöar in på detta med
missförstånd och studiefenomen och tappar fokus på det de egentligen ska göra, läsa texten.
Jag har undvikit denna fälla genom att jag har läst så mycket och studerat så mycket genom
åren att jag vet när jag vet och inte vet. När jag var i Danmark fick jag en idé om hur det kan
komma sig att studytech gått så snett för många. Jag är så kallad fast flow. Det betyder att
man gjort Student Hat och därför förväntas klara sina studier själv (vilket förtroende) och ska
därför inte bli utcheckad normalt. Men vad gjorde de där i kursrummet? Jo, flera gånger om
dagen gjorde de spot checks, dvs. stickkontroller vilket i praktiken var förhör av förståelsen.
Och hur gick dessa spot checks till. Jag har ett mycket belysande exempel. De gjorde spot
check på mig. Överst på sidan stod det till vänster "London W 1" eller något liknande. Jag
förstod när jag läste det att det syftade på ett område i London, sannolikt någonstans i väster.
Fullt tillräcklig förståelse för mina ändamål. När de frågade sa jag just detta: "Anger att det är
ett område i London, västra delen." "Jo, i och för sig", var svaret, men det var inte fullständigt.
Så fick jag lov att läsa om hela texten och läsa en massa helt irrelevant information om detta
område. Inte undra på att folk inte tror att de kan studera. Sanningen är att människor sitter
där och försöker plugga in definitioner så att de inte ska bli flunkade, dvs. underkända. Så
reagerade jag, och garanterat många med mig. Tvärtemot vad studier ska handla om. Tomas
Ahrne, var tekniskt snille som kunde läsa tekniska böcker på hundratals sidor med
komplicerade beskrivningar. Han kunde studera dessa böcker med full förståelse vad jag
förstått. Men att gå in i kursrummet och studera, det ville han inte. Han kände att han inte
kunde studera där och undvek det.
Look: Jag har märkt att scientologer ofta säger "bra saker" som om de i verkligheten också
levde som de lärt. Så fort det dyker upp någon situation eller något problem är de framme
med en "lösning". Man hör ständigt: "De har ingen tech." "Han har overts." "Det där är en
SP." "Han är lågtonig." Det låter som om de vet någonting men i verkligheten rapar de bara
upp fraser, många gånger synbarligen utan att de ens är medvetna om vad det egentligen
betyder.
Listen: ARC är en viktig princip för scientologer, dvs. att förstå andra, visa kärlek, omtanke,
att sätta sig in i andras upplevelse av världen och att kommunicera och tala med varandra och
utbyta tankar. En annan viktig sak är Tonskalan där lågtonighet (under 2,0 inte är önskvärda
tillstånd).
Look: Om man ifrågasätter scientologin eller vill lämna kyrkan, då är principen om ARC inte
längre lika viktig. Tvärtom vänder man på hela steken och bryter kontakten med avfällingen.

Det är nämligen så att om en person anses begått en overt, är PTS eller, hemska tanke, SP, då
är han/hon inte värd vatten. Tala om "kärlek på villkor".
Detta är bara några exempel. Om jag sätter mig ned en dag skulle jag kunna skriva ned många
fler. Det finns en annan princip som scientologer hyllar speciellt mycket. Det är att inte bara
kritisera utan att även framhäva det positiva hos någonting. Den inställningen kan om man
hårddrar den (vilket jag tycker det finns klara tendenser till inom kyrkan) förvränga
verkligheten avsevärt och har förvrängt min egen världsbild en hel del. Man kan ta ett
exempel: Om vi tar Tyskland under Hitler kan vi säga en negativ sak (bland många): De
dödade 6 miljoner döda. Som god scientolog måste får man inte bara titta på entheta utan även
på något positivt, som: "Hitler byggde upp vägnätet med många motorvägar." Då står det väl
1-1 eller? Fast i Hitlers fall klassas han som en SP, och då behöver man inte komma med
något positivt.
Nu har ju jag kommit med så mycket "entheta" så om du som är rättrogen scientolog ska orka
läsa mer måste jag att komma med något positivt. (Sedan kommer jag att sammanfatta allt
som jag finner negativt).

Positivt:
– Den forskning och de rön som LRH gjort. Om jag ska lyssna på vad som skrivs och sägs
finns det en färdig bro till friheten som fungerar om techen tillämpas rätt. Om jag ska gå på
vad jag sett skulle jag vilja säga följande: Jag är inte så säker på att Bron är så komplett och
förutsägbar som påstås. Resultaten – mina egna och de jag observerat – talar verkligen mot
det. Detta betyder inte att det är dåligt. LRH har kommit längre än kanske någon gjort tidigare
och det finns all anledning att även i fortsättningen intressera sig för de lösningar han tagit
fram (om än inte lika aningslöst och slaviskt som tidigare, något som LRH själv uppmanar till
faktiskt).
– Vissa saker jag läst som varit till nytta. Dock inte på långa vägar allting. Bra saker har varit
t.ex. insikten om thetanen och att vi lever vidare. Utan värde för mig har varit t.ex.
Etikteknologin och detta med O/W:s och Sec Checks som enbart varit en belastning.
(Kommentar: Jag skulle tro att detta överanvänds med råge. Istället för att ge hjälp sätter man
etiketter på folk (låga tillstånd, PTS, SP) – etiketter som kan förfölja personer i åratal.)
– En (observera 1) auditeringsåtgärd. 1994 hade jag en ytterst plågsam Out-Int som pågått i
ett par år. Jag åkte till Flag och fick auditering av Outi som agerade precis som man vill att en
auditör ska agera. Hon tog hand om mig som pc och hela mitt dåliga tillstånd försvann.
– Vänner jag fått under mina år inom scientologin. Det kan dock inte tillskrivas scientologin i
sig utan snarare det faktum att det liksom inom alla verksamheter finns en massa bra, trevliga
och underbara människor. Tyvärr är det alltför många av dem som fortfarande stannar kvar
inom denna rörelse.

Negativt:
– Resultaten: Jag har gjort graderna och NED. Graderna först en gång, sedan en review, sedan
startat på dem en gång till och gjort upp till Grad 2 tror jag. NED två gånger och review. Jag

har gjort DCSI och CCRD ett antal gånger, FPRD flera listor, CCH två gånger och delvis en
tredje gång, Sec Checks flera gånger och reparationer, reparationer, reparationer. Gjort
Student Hat 2 gånger, PTS/SP-kursen 2 gånger, Pro TR:s 1½ gång, KTL, LOC med mera.
Som läsaren nog förstår av vad jag skrivit ovan har det varit ett enda tragglande om och om
igen. Saker har inte funkat så bra, så jag har fått betala om igen och göra om flera saker, utan
att det blivit mycket bättre. Detta har kostat mig åtskilliga hundratusentals kronor. Från
kyrkans sida skäms man inte över att medge att misstag begåtts. Istället säger man (som jag
fick höra på 80-talet) "Åk till Flag, teknologins Mekka" eller "På 80-talet var det en del
Quickies men nu är det annorlunda" och så får man betala en gång till, och en gång till, och en
gång till – för samma sak!!! Och etikteknologin. Som jag påpekat ovan undrar jag om den är
till någon som helst nytta. Inte vad jag kunnat se i alla fall. Man hör ofta scientologer prata
om hur "de måste sätta in sin etik", rena mantrat som inte leder till något gott. Och PTSteknologin: Det är alldeles för mycket snack om att den och den är PTS eller SP, bara rena
spekulationer. Som jag sagt ovan tror jag att ribban ligger någon helt annanstans och att man
ska ge fan i att etikettera så flitigt som man idag gör. Är det någon som tycker att det funkar
bra?
– Behandlingen 1: Andra dagen på scientologikyrkan i Göteborg var en nyckel för min
framtid inom denna organisation. Medarbetarna på kyrkan märkte ju att jag var helsåld på
detta efter att ha läst Dianetikboken, vilket man spelade på till 100 %. Hade jag litat på min
"magkänsla" som man brukar säga, dvs. min intuition hade jag sagt tack och adjö redan där.
Två tjejer: Karin Andersson och Pirjo Bengtsson, tog in mig i ett litet rum utan fönster och
satte igång en mangling jag aldrig kunnat drömma om. Det hela slutade med att jag gick helt
emot min vilja och skrev på för staff. Det enda jag ville var att skaffa auditering och gå fri.
Det var där jag tappade mitt självbestämmande och hela min integritet. Från den punkten vek
jag mig gång på gång när någon på kyrkan satte igång att pressa på. Hur kunde det komma
sig? Hållhaken är Bron, drömmen om friheten. Inför risken att förlora den är man beredd att
kompromissa hur mycket som helst. Och kyrkans medarbetare utnyttjar detta till fullo. De
spelar på det till 100 % för att få sin vilja igenom. (En kompis berättade för några dagar sedan
hur de ringt från Los Angeles eller Danmark för att be om donationer till biblioteksprojektet.
För att få det att gå litet lättare sa de att det kommer att gå mycket lättare att klara sig igenom
"Eligibility" inför OT-nivåerna. De vet vilka knappar de ska trycka på.) Om man synar detta i
sömmarna inser man att någonting är väldigt skumt med att ge upp sig själv för att till varje
pris gå fri. Man ska alltså ge upp en stor del av sin frihet för att kunna gå fri. Nej, nej, nej!!
Vad jag fått höra från folk inom kyrkan när de hört att jag kommer att hoppa av är att de
tycker det är synd att jag missar chansen att gå fri. Mitt svar är: "Tvärtom, genom att gå ur tar
jag ett viktigt steg tillbaka till en frihet jag en gång hade." Vad som sedan kommer att hända
vet jag inte, men jag kommer aldrig mer att ge upp min integritet för att gå fri, så mycket vet
jag. Och det kan räcka långt. (Ser du självmotsägelsen i att ge upp sin integritet för att gå fri?
Hur många är det inte som gjort det!)
Behandlingen 2: Jag har på nära håll kunnat följa min gode vän Tomas Ahrnes öden och
äventyr inom kyrkan (tragiskt nog avled Tomas 2007). Han var mycket bestämd på att ta sig
upp på OT-nivåerna och gjorde (liksom många av oss) en massa desperata schackdrag under
80-talet där han lånade upp summor som knappast en höginkomsttagare skulle klara med
dåtidens räntor. Dessutom drabbade detta en 6-7 borgensmän (däribland mig) som ansattes
hårt av bankerna. Här ska tilläggas att Tomas med sin mammas hjälp till sist klarade ut
situationen, och vad jag förstått även betalade tillbaka det borgensmännen fått lägga ut för
lånen. 1986 betalade han in närmare en miljon till Flag vad jag minns. Han satsade fullt ut för
att vara säker på att verkligen komma hela vägen. Men några månader senare kom han hem

med svansen mellan benen, skuldsatt över öronen utan att ha kommit i stort sett någonstans på
Bron. Under 90-talet jobbade han stenhårt för att kunna komma tillbaka och förverkliga sin
dröm om OT och betalade ytterligare en gång i storleksordningen 800 000 kr, denna gång till
AOSH. När han sedan åkte ned till Danmark blev han utfryst och ombads att lämna orgen,
utan att få någon förklaring. Han fick någon vink om att det står någonting i hans etikfolder
som gjorde att han inte var önskvärd men fick inga klara besked. Kommentar: Till och med en
grov brottsling får ta del av anklagelsen och tillfälle att försvara sin heder. Hösten 2006 blev
han kontaktad av Keia från Freewinds som ville att han skulle åka till Freewinds för någon
service. Först ville han inte men så småningom ändrade han sig och beslutade sig för att åka
dit och betalade in en summa pengar. När han sedan skulle resa fick han besked om att han
inte var välkommen till Freewinds. Keia gjorde sig oanträffbar och det var krångligt att få
tillbaka några pengar (vet inte om de överhuvudtaget återbetalades, det var i alla fall väldigt
trögt med återbetalningen).
Behandlingen 3: Återigen handlar detta om min vistelse på AOSH 2006. Jag var på Pro TRkursen och innan jag kunde göra lerbordsauditeringen behövde man ha mina foldrar. De fanns
i Stockholm eller på Flag, det hela var oklart. Men ingen tog tag i detta. Jag fick gå och vänta
i 3-4 veckor innan foldern kom fram. Ingen brydde sig och under tiden skulle jag ändå vara
närvarande i kursrummet och sitta och hjälpa andra med sina drillar. Tala om urusel service!
Behandlingen 4: Någon gång kring år 2000 frågade de på TU om jag inte kunde komma ned
och hjälpa till med översättningar någon vecka. Jag accepterade och tog tåget ner tillsammans
med Lars Wising. När jag kom dit utsattes jag för flera intervjuer och till sist fick jag tala med
en barsk och otrevlig kvinna där som bad mig lämna TU omedelbart. På ett mycket
nedlåtande sätt fick jag i alla fall en returbiljett hem.
Behandlingen 5: Sedan kom det nytt folk till TU och jag översatte en hel del under några år
varefter jag behövde ägna min tid åt annat och ringde ned och sa att jag tyvärr inte hade tid att
översätta mer. Han som ansvarade för det hela då och som jag talade med var rent otrevlig
och hotade med att han minsann inte skulle ge mig några goda rekommendationer i framtiden
när han istället borde tackat mig för mitt frivilliga och obetalda arbete och önska mig
välkommen tillbaka vid ett senare tillfälle.
Behandlingen 6: Har varit på ett antal events dit chefen för CLO Walter Kolbricht (eller vad
han nu heter) kommit och talat. Vid mer än ett tillfälle har han varit nedlåtande och otrevlig
och sagt att vi var PTS och att vi inte ska tro att någon kommer att betala någon ideal org åt
oss, nej det får vi fixa själva.
Kyrkans sätt att hantera människors upplevelser: En av hörnstenarna i auditering är att man
som pc för kanske första gången någonsin har någon framför sig som lyssnar på vad man
säger utan att värdera eller nedvärdera och som sedan bekräftar vad man säger. Det är så det
borde gå till och säkert också gör i de flesta fall. Men det hjälper inte när man som
organisation vägrar acceptera till exempel kritik. Det är till exempel bannlyst att gå ut på nätet
och läsa kritiska röster. Det är fult att säga någonting negativt, särskilt om Int eller orger. Men
vilken laddning skapar inte det att behöva undertrycka vad man upplevt och vad man känner.
Det får folk att sluta tänka och titta och får dem att bli programmerade att tycka och tänka på
ett speciellt sätt.
Behandlingen allmänt: Jag har bara tagit några exempel på hur man kan bli behandlad. Rent
allmänt finns det många anständiga och trevliga människor som inte har ägnat sig åt att hoppa

på och utnyttja andra, det gäller även staff. Men människor är rädda för allt som inte går i
linje med officiell och inofficiell kyrkopolicy. Jag har ju fått min beskärda del av detta nu när
jag deklarerat min ståndpunkt och annonserat om mitt avsked. Ett belysande exempel: Någon
gång förra året skulle jag spela ihop med Anneli Melander vilket jag gjort vid flera tidigare
tillfällen. Hon hade fått nys om mina funderingar och frågade mig vid ett tillfälle när vi skulle
repetera om vad det hela handlade om. Jag berättade vad jag tyckte. Någon dag senare när vi
skulle spela mailar hon och säger att hon inte vill spela med mig med tanke på mina åsikter.
Anneli är exempel på en i grunden bra person som jag alltid gillat men som är alldeles för
rädd för allt som inte strikt följer "de rätta riktlinjerna". Men det finns också en del
människor, ofta i ledande ställningar, som verkligen kör med människor och inte alls är
särskilt trevliga (och då syftar jag inte på vår ledning här i Stockholm). De liksom anslår
tonen och stressar upp andra med sina ibland rent militära manér.
Servicen: Det framgår av vad jag skrivit ovan vad jag anser om servicen. Under all kritik.
Man kan inte ge annat betyg när man betalat dyrt för att få service och det inte funkar och
man helt enkelt får betala en gång till för att denna gång förhoppningsvis få ett bättre resultat.
Men visst, går det inte andra gången kan man alltid ta betalt för en tredje gång. Detsamma
gäller böckerna. Nu har man underkänt de gamla böckerna, tryckt nya, satt igång tidernas
försäljningskampanj och tar ordentligt betalt för dem. (Ett exempel på deras
försäljningsmetoder: För ett par år sedan, när jag fortfarande trodde på kyrkan, ringde de från
Int i LA och ville sälja föreläsningspaket. Jag sa att jag redan hade paketet. Men det svaret
räckte inte för dem. Nej, nu skulle jag köpa minst ett paket till och sedan sälja till andra. Det
som hände då visar på två saker: Dels på min egen handfallenhet och rädsla att stöta mig med
sådana här typer och dels på deras totala hänsynslöshet. De malde på i två timmar för att
försöka få mig att säga ja till deras förslag. Jag vägrade men ville inte vara oartig och lägga
på. Sedan fortsatte de att ringa upp mig flera gånger därefter. Som tur var kunde jag ändå stå
emot denna gång.)
En kommentar om hur man från orgens sida ser på min kritik. Jag fick ett mail från en auditör
som skrev följande: "DEN ENDA ANLEDNINGEN TILL KRITIK ÖVERHUVUDTAGET
ÄR ATT MAN VILL HA DET SOM ETT RÄTTFÄRDIGANDE FÖR VAD MAN SJÄLV
HAR GJORT. DET FINNS INGEN ANNAN ANLEDNING, TVIVLA ALDRIG PÅ DET."
Detta följdes av uppmaningen att komma in och skriva mina O/W:s. (Jag vill infoga här att
tonen i brevet var mycket vänlig.) Mitt svar på mailet var:
Att hårddra detta och säga att om man i livet kritiserar någonting är det framförallt en indikation på egna overts
är att gå för långt.
Om man drar detta till sin spets kan man tänka sig följande situation: Pelle ser en man slå en kvinna. Pelle
rusar fram och tillrättavisar mannen och säger "Vad gör du, så får du inte göra din jävla kvinnomisshandlare".
Han kritiserar den här mannen. Men enligt regeln att kritik indikerar egna overtar skulle Pelle då istället kolla
vad han själv har gjort. Det är absurt. Han agerar helt rätt. Jag kan tänka mig att han rent tekniskt säkert kan
bli restimulerad och att det kan vara egna overtar som blir restimulerade, men det kan ju ligga var som helst
på tidsspåret och det är inte relevant här. Det viktiga är att han reagerar adekvat i situationen och ingriper mot
någonting som är fel. Låt säga att Pelle inte hade några overtar som blev restimulerade här. Hur skulle han då
agerat? Naturligtvis skulle han ingripa även i det fallet. Förmodligen med mindre laddning men ingripa skulle
han.
Så vad är skillnaden mellan detta och att jag och en del andra reagerat inför påstådda missförhållanden inom
kyrkan? Situationen är den att jag läst och hört om saker som, om de är sanna, är oacceptabla. Vad bör jag
göra då? Tillämpa regeln att kritiska tankar tyder på egna overtar och sätta mig ned och skriva O/W:s? Om
alla skulle göra så i samma stund som de började nudda vid något som liknade kritiska tankar skulle det fria
tänkandet vara slut. Då skulle alla bli som lydiga nickedockor som slutade att titta överhuvudtaget. Nej i det
här läget måste man naturligtvis undersöka om det kan vara sant eller inte. Det är det enda rätta om man är en
tänkande individ som försöker göra rätt och hålla sig till sanningen. Låt vara att man kan bli restimulerad,
vem blir inte det av saker som händer? Men man måste hålla tungan rätt i mun och försöka göra en rättvis

bedömning trots det. Varför började jag i Scientologin och varför har många andra gjort det? För att vi trots
all förvirring och all restimulering var klartänkta nog att inse att vi behövde bli friare och klarare i vårt
tänkande och agerande. Med andra ord: Jag litar tillräckligt mycket på mig själv för att tillåta mig att tänka
själv och inte misstänka mig själv bara för att jag tittar med kritiska ögon på någonting och då omedelbart
sätta mig och skriva O/W:s.
Jag anser det vara min plikt att reagera och påtala saken när jag ser någonting som är fel. Jag tror dessutom
att du håller med mig om att Pelle i exemplet ovan gjorde helt rätt som tillrättavisade killen som misshandlade
kvinnan. Vad är skillnaden i vårt aktuella fall? Skulle det vara fel att reagera mot missförhållanden inom
kyrkan och inom Int? Nej, det kan ingen vid sunda vätskor tycka.

Om jag hade fått lika bra service och lika bra resultat som de påstår att man får så skulle jag
vara fullt nöjd för att inte säga glad och lycklig. I så fall skulle alla de berättelser och rykten
jag hört och läst om framstå som osanna för mig (fast i så fall skulle med största sannolikhet
även andra fått bra service och då skulle det inte finnas grund till någon kritik).
Detta är ett beslut som jag skulle fattat för över 30 år sedan. Hållhaken som kyrkan har på sina
medlemmar är som sagt detta med total frihet, Bron. Människor är beredda till stora
uppoffringar för detta. De blir blinda och ser inte vad de befinner sig i och att de blir
utnyttjade och manipulerade och kränkta. De inser inte att de aldrig kommer att nå någon
frihet så länge de sålt sin integritet och heder (eller som man förr sa, "sålt sin själ" vilket
kanske kommer sanningen närmare än vad man först kan tro. För om man ska auditera
thetanen/själen och den är förlorad, finns det ingenting kvar att auditera och då blir det inga
resultat att tala om). Någonting är sjukt inom scientologikyrkan och om det finns någon
teknologi som möjligen skulle vara tillämpbar på denna situation är det PTS-teknologin. Och
det är kanske här svaret ligger varför etikteknologin och för den delen även
auditeringsteknologin fungerar så illa. I närvaro av undertryckande får man inga vinster eller
förlorar sina vinster. Kort sagt: Teknologin fungerar inte som man skulle förvänta sig på basis
av vad som föresvävas. Det är kanske det jag har upplevt under alla år. Jag hoppas att det är
svaret för i annat fall återstår inget annat än att ifrågasätta hela teknologin. Det finns hur
många indikationer som helst som tyder på att någonting är sjukt inom organisationen. Detta
stöds ju också av de rapporter jag läst om tillståndet i den högsta ledningen och av
berättelserna från andra som hoppat av.
Jag kommer att med intresse följa utvecklingen under de kommande åren. Jag hyser inga
illusioner när det gäller reaktionerna från kyrkan och dess medlemmar. Jag räknar kallt med
att bli SP-förklarad och förlora kontakten med de vänner jag har som fortfarande är kyrkan
trogna. Jag tror att vänskapen i vissa fall finns kvar innerst inne men att de känner sig
tvingade att göra vad som krävs av goda scientologer plus att de faktiskt är rädda för
konsekvenserna av att fraternisera med en avhoppare som mig. Vi får väl se vad som händer i
framtiden, jag skulle tro att saker och ting kommer att förändras. Det går inte att fortsätta i all
oändlighet så som kyrkan gör. Se bara hur gamla Sovjet föll. Det var en diktatur där man slog
blå dunster i ögonen på människor och talade om befrielse från de gamla samhällssystemen.
Människor fick göra stora uppoffringar för den goda sakens skull som det så vackert hette.
Kritik tystades effektivt ned med vilka metoder som helst. Individen betydde ingenting,
medan staten betydde allt liksom dess högsta ledning. (Låter bekant!) Till slut kom sanningen
ifatt dem och hela luftslottet kraschade.
Ursprungligen hade jag någon idé om att även scientologer inom kyrkan skulle kunna ta till
sig detta men så är det inte. Varför då? Därför att de har en fix idé om att scientologin är
perfekt, att det är ett felfritt system där LRH har tänkt på allt. Det betyder att det är otänkbart
att det skulle kunna vara fel på organisationen och att Int skulle kunna ha fel eller vara
korrupt. Det betyder vidare att kritik mot Int är entheta och en supressiv handling. Kyrkans

anhängare tror att friheten ligger i något slags system där man kommer att bli belönad om
man bara slaviskt följer den rätta vägen, dvs. den väg som stakats ut av Int., ungefär som vissa
frikyrkor förespråkar att man kommer till himlen om man prisar gud. Själv tror jag att friheten
handlar om självständigt tänkande och mod att våga se sanningen i vitögat även om den
kanske inte alltid är så lättsmält.
Jag skulle kunna skriva om det här hur länge som helst. Det är material till en hel bok faktiskt!
Tack för att du läste min "avskedsansökan".

Hälsningar
Bo Simonsson

Om någon vill svara eller kommentera, maila till: bosse@outgun.com

