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Jak mohu vědět, že ScientologyPayBack není jen zamaskovaná Scientologická církev?
Je to nebezpečné žádat zpět své peníze?
Jaké peníze mohu dostat nazpět?
Co musím udělat pro to, abychom s tím začali?
Co mám dělat, pokud "církev" neodpovídá?
Co mám dělat, pokud mi "církev" zašle nějaký dokument k podepsání?
Jak dlouho to celé přibližně trvá?
Je nezbytné psát dopis v angličtině?
Je SPB jedinou organizací, která mi může pomoci?
Účtuje si SPB peníze za svou práci?
Bude SPB existovat ještě příští rok?
Co je to za lidi, kteří stojí za SPB?
Doporučené odkazy na internetu

1. 1. Jak mohu vědět, že ScientologyPayBack není jen zamaskovaná Scientologická církev (CoS)?
Přečtěte si následující otázky a pak se zeptejte sami sebe, zda-li by vám "církev":
nabídla rady, které zde poskytujeme?
poskytnula takové internetové odkazy, které jsou na konci tohoto FAQ?
postavila auto s kritickými slogany ohledně Scientologické církve před svůj vlastní "org"?
doporučila číst diskuzní skupiny jako alt.clearing.avatar, alt.clearing.scientology,
alt.religion.scientology, a nl.scientology, a uvedla k nim odkazy?

Ještě si myslíte, že by to "církev" udělala? No pokud ano, klidně pouze následujte dole popsané rady,
aniž byste nás kontaktovali. I tímto způsobem budete mít stále velmi dobrou šanci na opětovné získání
peněz, které si od vás tento psycho-kult vzal.

2. Je nebezpečné žádat své peníze zpět?
Co víme, tak ne. Nicméně víme o případech, kde se sekta pokoušela zastrašit lidi, převážně telefonicky.
Třeba takto: "Pokud budeš pokračovat ve vymáhání peněz, přijdeš o svůj most k absolutní svobodě
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navždy" nebo nebo "Jsi v kontaktu s utlačovatelskou osobností. Ty se přece nechceš stát sám
utlačovatelskou osobností, že?".
Takže tak, ... není tu nic, čeho by bylo třeba se bát: CoS vůbec nenabízí "Most" a "prohlášení SP"
kultem, který se snaží dostat vše, co vlastníte je ve skutečnosti vstupenkou ke, ehm (totální) svobodě.

3. Jaké peníze mohu dostat nazpět?
No tak to ještě není úplně jasné. Ačkoliv doposud bylo celkem snadné dostat peníze, které byly
1.
2.
3.
4.
5.

platbou předem,
ukradnuté (ano, i to se v "orzích" stává),
zaplacené za e-metry,
zaplacené za nedokončené služby,
zaplacené za služby, které byly špatné a byly požadovány zpět doporučeným dopisem v době tří
měsíců po dodání.

"Příspěvky" pro Mezinárodní Asociaci Scientologů (IAS) jsou problémem, který jsme ještě nebyli schopni
vyřešit.

4. Co musím udělat pro to, abych začal?
Předpokládejme, že jste provedl platbu předem:
1. Klikněte zde a stáhněte si předlohu dopisu k platbě předem. Tento dopis je v prostém textu tak,
abyste si jej mohl zkopírovat do libovolného editoru.
2. Doplňte svoje data (jméno, adresu, číslo účtu atd.) do míst označených hranatými závorkami [ ].
3. Poskytněte "orgu" nebo kterékoliv jiné Scientologcké entitě 14 dní na poskytnutí peněz pokud je
ve vaší zemi, nebo 21 dní, pokud je v zahraničí.
4. Dopis vytiskněte, podepište, ve 4 kopiích.
5. Dopis pošlete doporučeně a lísteček z pošty nezahazujte.
6. Kopii dopisu pošlete také běžnou poštou..
7. Jestliže máte k dispozici fax, dopis také nafaxujte.
8. Jestliže máte e-mail, pošlete to e-mailem.
9. Nezapomeňte kam, jste 3 kopie a lístek z pošty uložili.
10. Počkejte a užijte si příštích 14 nebo 21 dní, během kterých si můžete být jisti, že "org" bude
"enturbulován".

5. Co dělat, když "církev" neodpovídá?
Po 14 nebo 21 dnech pošlete další dopis, kde uvedete, že záležitost do týdne a bez varování předáte
firmě zabývající se vymáháním pohledávek. Přiložte kopii předchozího dopisu a vyúčtujte jim dosavadní
náklady.
Vždy své dopisy posílejte přímo Scientologické entitě samotné, zatímco oslovujete ředitele zvláštních
záležitostí (DSA) a osobu, která za Scn-entitu zodpovídá.

6. Co mám dělat, když mi církev pošle nějaký dokument, mám ho podepsat?
Ne, nemusíte dokument podepisovat, jestliže se vám jedná o položky zmiňované v otázce č. 3
Nicméně jej můžete podepsat v případě, že nemáte další (finanční) požadavky k Scn-organizacím, nebo
jestliže si nepřejete získat zpět další peníze. Obecně řečeno ale podepsání urychlí "běh" vrácení peněz.
Ten dokument obvykle obsahuje prohlášení, že se vzdáváte praktikování Scientologie v budoucnosti a to
kdekoliv. Ačkoliv toto prohlášení je z největší pravděpodobností ze zákona nevymahatelné ("náboženská
svoboda"), doporučujeme lidem, kteří chtějí se Scientologií pokračovat například ve "Svobodné zóně",
aby toto prohlášení z dokumentu před jeho podepsáním odstranili.
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7. Kolik času to dohromady zabere?
Čtyři až šest týdnů ve vaší zemi, šest až osm týdnů mimo vaši zemi. To v případě, že Scientologická
organizace nechce riskovat, že bude žalována (vaší) firmou na vymáhání pohledávek. Což byl případ u
všech těch stovek případů vrácených peněz, kterými jsme se dosud zabývali. Nicméně musíte být
připraveni kontaktovat firmu na vymáhání pohledávek a zaplatit jí, většinou dopředu, její náklady.
Náklady, jejichž proplacení můžete požadovat od Scientologické organizace.

8. Je nezbytné psát dopisy v angličtině?
Ne, to není nutné. Váš vlastní jazyk postačí. Nicméně pokud dopis napíšete v angličtině, urychlí to
postup, protože veškerá komunikace ("comm") bude církví přeložena do angličtiny --- aby byla poslána
nahoru po "liniích". Peníze jsou této "církvi" velmi drahé, jsou tak důležité, že "mocní a vysoce
postavení" členové kultu musí rozhodnout, co se má dělat, jestliže je někdo chce zpět. Můžete si být
jistí, že vaše požadavky budou generovat docela hodně interní komunikace, papírování a "enthety".

9. Je SPB jediná organizace k dispozici, která mi může pomoci?
Zcela jistě ne. Víme o mnoha jiných, které vám také mohou pomoci. Například v Dánsku, je Robert
Dam, který už pomohl celé řadě lidí. V USA se známe s Valery.
Kdokoliv, kdo chce pomoci a přeje si zde být zmíněn ... prosíme dejte nám vědět.

10. Účtujete si za svoji práci peníze?
Vlastně ne. Samozřejmě máme náklady. To je proč vás žádáme o dobrovolný příspěvek
10% z
částky, kterou dostanete zpět. Víme, že to není moc dobrá obchodní strategie. Dostali jsme loni jenom
asi 1000 EUR zatímco zpět bylo vyplaceno více než 1.000.000,- EUR. A to bylo tak akorát abychom
službu udrželi v provozu (website, počítač, tisknutí, známky, telefon atd.).
Nikoho to neživí a tak to chceme nechat. Chceme zde poděkovat lidem, kteří nás podpořili, vážíme si
toho.

11. Bude SPB existovat příští rok?
Nemáme v úmyslu s tím přestat, dokud bude kult bránit lidem dostat se k jejich vlastním penězům.
Vlastně 17. října 2005 oslavíme náš první rok existence.

12. Kdo jsou lidé za SPB?
SPB je "aliance" ex-členů církve, kritiků, členů svobodné zóny a rons orgů. Nacházíme se (nejvíce) v
holandsku a můžete nás kontaktovat na (nebo scientologypayback@seznam.cz). Svůj Email prosíme
pište anglicky, holandsky, německy (nebo česky a jako první řádek textu napište THIS REPORT IS
WRITTEN IN CZECH).

13. Doporučené www odkazy
www.xenu.net
Altering the Tech
Statistics on Scientology
www.apologeticsindex.org
Ron the "war hero"
www.gerryarmstrong.org
www.xs4all.nl/~kspaink
warrior.xenu.ca
www.antisectes.net
www.snafu.de/~tilman
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www.torymagoo.org
www.cs.cmu.edu/~dst/Fishman
www.xenutv.com
www.scientology-kills.org
www.robertodiaz.org
Stories by ex-scientologists
www.narconon-exposed.org
www.crackpots.org
www.lermanet.com
www.robertdam-cos.dk
scientologywatch.org
British BodyThetan Society
BodyThetan Products for Scientologists
www.avatarcult.info
Many more hyperlinks

Hodně štěstí se získáním vašich peněz nazpět!
A v případě, že budete mít úspěch samostatně, oceníme, když nám o tom dáte vědět.

ScientologyPayback Team

Tyto stránky hostuje B-org Foundation.
Scientology Playback Team je nezávislá organizace.
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