
On Wednesday, June 25, 2014 1:57 "David" wrote:  
 

Marie,  

V dopise se odvoláváš na Rona a dodržování jeho učení - Scientologie.  
Můj dotaz: Je tento tvůj dopis dodržováním směrnic - techologie? Mohla bys mi říci, podle jaké 

směrnice takto činíš? Že řešíš takovou věc veřejně? Že používáš všeobecnosti a žádná fakta? Že můžeš 

takto enturbulovat?  

 

Jestli je v tobě ještě kousek soudnosti a odvahy, odpověz mi na tyto otázky. Napiš mi konkrétně:  

1. jaká fakta jsi ty použila v dopise? Co konkrétně a přesně bylo uděláno či neuděláno? 

2. Jaký je přesně tvůj záměr - co chceš způsobit tím, žes tvuj dopis rozeslala hromadně na terminály 

nesouvisející se sporem mezi Mrkosem a církví? 
3. Jak si představuješ, že tvému dopisu bude rozumět člověk, který nedostal žádné jiné dopisy týkající 

se tohoto problému dříve? 
 
Přečti si v etické knížce kapitolu týkající se etických zpráv a toho, jakým způsobem se podle Rona, 

podle Scientologie, mají tyto věci zvládat! A nebo si již NIKDY neber do úst Rona a Scientologii! 
PROTOŽE TOTO NENÍ nic jiného než příkladná ukázka enturbulace, všeobecností a žádných 

konkrétních faků. Tento dopis není ani etická zpráva, ani nic jiného. Jen čistý PTS ukazatel: A 

mimochodem spolu máme také nějakou společnou stopu, kde jsem tyto PTS indikátory pozoroval 

dříve! Raději si to vyřeš ihned, dokud je ještě čas.  
Také jsi svůj dopis nezapomněla korunovat odkazem na SP Rindera, kde okamžitě po přečtení pár 

řádek je jasné, že i kdybych vživotě neslyšel o Rinderovi, mohu jednoznačně vidět, že je SP. Nebo 
snad Ron někde píše něco o tom, že máš jít do televize a řešit obdobné spory přez 

média?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vždyť to snad nemyslíš vážně!!!!!!!!!!! To jsi natolik ztratila svůj rozum a 

soudnost a důstojnost?! PROBER SE!!! Nebo si snad myslíš, že tím způsobíš (skrze média) expanzi 
Scientologie (což znamená více Scientologů!)? NEEEEE, odpověd víš naprosto stejně jako já! Takže 

jsou jen dvě možnosti - a) zastavuješ expanzi Scientologie jako zmatený PTS, nebo b) víš přesně co 

děláš - SP.  

 
Chápu, že na můj mail ani neodpovíš, protože sama dobře víš, že odpovědět racionálně nemůžes. 

Maximálně tak přidat další ospravedlnění, všeobecnosti a perverzní předstírání "dělám to proto, že 

jsem Scientolog"...ne vlastně tys to již oddělila - už to nazýváš učení LRH!  
Jen ti chci připomenout, že to učení, kterým se tak oháníš, jak ti jde o jeho čistotu a neporušování, 

BYLA, JE a VŽDY bude SCIENTOLOGIE - VĚDĚNÍ JAK VĚDĚT! Tvé "učení podle Rona" zákonitě bude 

"učení, jak ještě více Nevědět"! (přečti si třeba KSW)   

 
Toto tvé počínání a ty zoufalé akce pánů, jako Rinder aspol je přesně tipické pro banku A=A=A! Ten 
vzorec je takto - osoba pozoruje (v tom lepším případě) nějakou neetiku či porušování směrnice. 

Vezme (Scientologickou) etickou technologi a použije správný  gradient (!!!) na správné terminály 
(!!!), napíše přesnou a faktickou etickou zprávu/y.atd. Osoba (v tom horším případě, ta co je PTS či 

SP) použije velmi pohotově vzorec A=A=A, který má nonstop 24h poruce, a uvažuje takto: Byla 
porušena směrnice (a mnohdy ani to ne, protože jim sám nerozumí) určitým scientologem a proto = 

VŠICHNI porušují směrnice = Scientologie je špatná = musím se spojit s jejími odpůrci, nejlépe médii 

(obchodníky s chaosem, proti kterým leta předstíral že bojuje) abych ochránil všechny ty ostatní 
chudáky před Scientologií atd, atd...NEEEEEEEEEEEEE ten JEDINÝ důvod je ZASTAVIT SCN a další 

nové lidi, které by ji mohly objevit!  

 
Scientologie je jenom JEDNA! A bez lidí jako je Voráček, management, tisíce odhodlaných lidí s 
dobrým záměrem by Scientologie dávno zanikla!!! ANO, samozřejmě že není vše vždy ideální a že 

mnoho SP nalezlých do církve nadělalo mnoho škody, ale Scientologii NEMŮŽEŠ zastavit! A víš proč? 

Protože je tak vybudovaná Ronem. Protože má orgboard, který je tak koncipovaný! Ona se díky tomu 
může, a také to tak dělá, opravovat! Mohla by pouze zaniknout, kdyby člověk nebyl v jádru dobrý a 

nebylo by alespoň 80% lidí tvrdě pracujících na postech s dobrým záměrem a účelem. A TO DĚLÁ TEN 
ROZDÍL oproti myšlení A=A=A. Pro toto myšlení jsou všichni špatný a neetičtí a porušujou směrnice a 



na etice nedělají svou práci a a a a celá Scientologie byla ukradena a nyní je zkonstruována aby všem 

škodila!  

 
Nemusím ti ani připomínat, na co ukazují vysoké statistiky, noné?! A stačí se jen podívat na to, kolik 

klírů se udělalo jen tady v Československu za poslední rok a srovnej to s lety minulými! Takže můžeš 

sama vidět expanzi!  
No a proskoumej si statistiky všech těchto "ukřivděných chudáků", co chtějí tak srdečnatě za pomocí 

hromadných enturbulačních dopisů (=porušování tech) a mediálních pořadů (protože to je přeci 
"podle tech" se spojit s "upstat" partnery jako jsou obchodníci s chaosem, protože v tomto případě 

určitě udělají vyjímku ze svého kodexu a budou chtít udělat pořádek) očistit Scientologii aby byla pro 
všechny a čistá!!!??? Určitě budou "vysoké"! Marie, prober se!!!!! TO NEJSI TY!!! Tohle by si přál 

RON?   

 
ZJISTI KDO JSI!!! Teď momentálně bojuješ proti všem těm, bez kterých by ses ani o Scientologii 

nikdy nedozvěděla, ani bys neměla materiály, které čteš a ze kterých audituješ a to vše, včetně 
směrnic, kterými se ohání Mrkos a ty!!!! Ty bojuješ teď proti lidem, kteří ti tu samotnou směrnici dali a 

vytiskli a ty se jí teď oháníš a snažíš se je zastavit a způsobit, aby jí už dále netiskli a nedali dalším. 
Díky těmto lidem - scientologické církvi máš všechny své zisky! PROBER SE!!! Jestliže jim a Ronovi 

chceš pomoci, najdi neetiku a naprav jí podle technologie!!! To je stejné, jako když by ti někdo dal 

jídlo, třeba párek (protože nic jiného neměl), když jsi umírala hlady a zachránil ti život a ty bys pak šla 
do TV a podala veřejnou žalobu na to, že ti dal párek, který způsobuje cukrovku a chceš aby ho 

zavřeli. O tom to přesně je! Před 10 lety jsme třeba v Scn.dostávali párek, protože nic jiného nebylo, 
před 5 lety pak celozrný chleba a za 5 let budeme dostávat již třeba nějakou kosmickou výživu (věřím, 

že je ti už nyní)! POCHOP TO, že ty stejní lidé, kteří ti zachránili život teď POTÁPÍŠ!!!  
Potápíš těch 80% sociální, onpurpouse (na účelu) lidí, kteří díky orgboardu a směrnicím dělají z párku 
kosmickou výživu!!!! Nebo si snad myslíš, že kdyby ses nejprve setkala s Rinderem, že bys někdy 

snědla ten párek, respektive že bys poznala Scientologii!!!!!!!!!! PROBER SE!!!!!!! Rinder a jemu 

podobní NECHCE abys jí poznala!!! Oni chtěje JEN a POUZE aby jí už nikdo nepoznal a ten párek si 
raději nevzal, CHÁPEŠ?!! 

ZJISTI KDO OPRAVDU JSI!!! A PAK SE ROZHODNI, NA JAKÉ STRANĚ BUDEŠ STÁT! Ale jestliže budeš 
stát na té druhé, pak NEBUĎ POKRITECKÁ a vše, co ti dala ta druhá strana spal a už nepoužívej, když 

jí chceš kritizovat!!!  

 
Ron psal, že "etická změna může nastat" (ano, dovolil jsem si ústní datum)! A já doufám, že zázraky 

se dějí. A kdo ví, možná, že se někdy ještě uvidíme v kurzovní místnosti!  

 

Nyní tě beru jako NEPŘÍTELE!  

 

david  

 

On úterý 24. června 2014 23:06 "Marie " wrote:   

 

OTEVŘENÝ DOPIS         
PRO: DSA - J.Voráčka + scientologickou veřejnost         
OD: Marie 

 

Dobrý den,         
Nemohu jinak, než veřejně reagovat na mail pana J.Voráčka, 
který 19.4.2014 rozposlal SCN veřejnosti informace o panu 
B.J.Mrkosovi.         



Poslal lidem informace vytržené z kontextu, bez jasných, 
přesných, konkrétních údajů.         
Ano, je pravdou, že je na každém z nás, zda nám tyto informace 
budou stačit a nebo za to vezmeme vlastní zodpovědnost a 
budeme si na základě toho klást otázky nejenom sobě, ale také 
panu Jiřímu Voráčkovi.         
Vždy je důležité být konkrétní, dávat jasná - nezaměnitelná 
fakta, jinak se jedná o pouhé pomluvy = je to utlačovatelské = 
to platí v jakékoli situaci.         
Pan B.J.Mrkos komentoval současné dění v SCN, kde poukázal 
na věci, které nejsou podle učení L.Ron Hubbarda ok.          
A nyní se můžeme zamyslet a hlavně porovnávat fakta, hledat a 
najít skutečnou pravdu, ne pouze určovanou - směrovanou.         
Díky správnému použití technologie LRH se dá i tato situace 
zvládnout; ne represí, ale společným zodpovědným hledáním a 
dosažením nápravy.         
Dali jste si otázku, co se vlastně stalo, že vás pan B.J.Mrkos 
oslovil a poskytl konkrétní údaje, bez ohledu na vlastní 
nebezpečí, abyste si sami udělali svůj vlastní názor = zaujali 
svoje vlastní stanovisko - byli sebeurčení, ne pouze určení? Jde 
tady o budoucnost uchování čisté technologie LRH a nás všech - 
není to jenom póza.         
Pan J.Voráček zde ale zastrašuje bez udávání jasných údajů = 
fakt = to je utlačovatelské a enturbulující!!!        
 

. Doposud mi pan Voráček neodpověděl na dotaz, proč je pan 
B.J.Mrkos pod etickým vyšetřováním? - chci jasná fakta - 
písemně! Jinak to pro mne, co tvrdí,  není pravda!!!       

Dokud je nedostanu, platí pro mne fakta, která poskytl 
B.J.Mrkos; mohu se o ně s vámi podělit.      

  
. Pan J.Voráček mi v mailu napsal, že: "AOSH UK (Anglie) vydal 
příkaz o neeturbulaci dle závazných směrnic od L. Ron 
Hubbarda. Podle nich pokud bude obdržena ještě jedna etická 
zpráva od B. Mrkose bude vyhlášen za Utlačovatelskou osobu a 
tím vyloučen z církve."        

!!!= Chci jasná fakta - písemně!!! = čeho se pan B.J.Mrkos 
dopustil dle výše zmiňovaných závazných směrnic = buďte 
prosím konkrétní - dodržujte technologii LRH, dodržujte 
směrnici HCO o udržování funkčnosti technologie!!!        



Všeobecnosti pro mne nejsou údaje, které se dají ověřit, a já si 
to, o čem se zde zmiňujete, ověřit chci!!! Chci si vytvořit svůj 
vlastní názor z konkrétních faktů!!! Mám na to právo!!!       
 

. Níže v mailu pan J.Voráček píše, že ...žlutě označeno = buďte 
prosím konkrétní!!! Co se nedodržuje? Písemně!!!       

Pro J.Voráčka = Je mi z toho zle, když vidím, že právě Vy 
technologii LRH nedodržujete a vykazujete SP charakteristiky. 
Chováte se jako SP a to máte být jako DSA vzorem!!!       
Pro někoho dodržování etiky "nahoře" neplatí?        
http://www.mikerindersblog.org/scientology-golden-age-of-sp-declares/      
 

Mějte se dobře a těším se na vaši odezvu.     

Všechny zdraví Marie.     
 

PS Pokud si nepřejete ode mne komunikaci dostávat, sdělte mi 
to prosím na tento mail, budu to respektovat.     
 

http://www.mikerindersblog.org/scientology-golden-age-of-sp-declares/

