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Jeg vil fortælle dig en historie. Hvis du sidder godt vil jeg begynde. 

  

Engang for længe siden (75 millioner år siden for at være mere præcis) var der en galaktisk 

hersker ved navn Xenu. Xenu var øverste autoritet på alle planeterne i denne del af galaksen 

inklusive vor egen planet, Jorden, som på den tid hed Teegeeack. 

 

Xenu havde et problem: Alle de 76 planeter han 

kontrollerede var alvorligt overbefolkede og hver 

planet havde i gennemsnit en befolkning på 178 

milliarder indbyggere. Denne overbefolkning ville han 

til livs og udtænkte en plan. 

  

Xenu tog total kontrol ved hjælp af overløbere, og 

nedkæmpede de gode folk og De Loyale Officerer. 

Derpå indkaldte han, med hjælp fra psykiatere, 

milliarder af folk til skatte kontrol, hvor de blev 

lammede med alkohol og glykol indsprøjtninger. 

Derefter blev de sat på på rumfly der lignede DC8’ere 

på en prik (med den undtagelse at de havde raket 

motorer istedet for propeller). 

  

Disse DC8 rumfly fløj derpå til planeten Jorden, hvor de lammede folk i hundrede-milliardvis 

blev stablet op for foden af vulkaner. Da alle var blevet stablet op, blev der sænket hydrogen 

bomber ned i vulkanerne. Xenu detonerede derefter samtidigt alle hydrogen bomberne og alle 

blev dræbt. 

  

Historien ender dog ikke der; da alle har en sjæl (som i denne historie kaldes en “thetan”) skal 

sjælene snydes til ikke at komme tilbage. Så imens hundrede af milliarder sjæle blev blæst 

omkring i atomvinden brugte han særlige elektroniske fælder som fangede alle sjælene i 

elektroniske stråler (de elektroniske stråler var klistrede som fluepapir). 

  

Efter han havde fanget alle sjælene, pakkede han dem ned i kasser og transporterede dem til et 

antal kæmpestore biografer. Der blev alle sjælene sat til at se særlige 3D film, hvori de blev 

fortalt hvordan livet skulle være og mange forvirrende ting. I denne film blev de forevist falske 

billeder og fortalt at de var Gud, djævelen og Kristus. I denne historie kaldes denne proces for 

”implantering”. 

  

Da filmene sluttede og sjælene forlod biografen begyndte sjælene at hænge sammen, fordi de alle 

havde set den samme film og derfor troede at de var de samme folk. De klyngede sig sammen i 

grupper i tusindevis. Fordi der nu kun var et fåtal levende kroppe tilbage, bosatte sjælene sig som 

klynger i disse kroppe. 

 



  

Hvad angår Xenu, blev han endelig styrtet af De Loyale officerer og spærret inde i et bjerg på en 

af planeterne. Han bliver holdt i skak af et kraftfelt der kører på et evighedsbatteri og Xenu er 

stadig i live den dag idag. 

  

Det var slutningen på historien... Så idag er alle mennesker befængt med disse klynger af sjæle 

som kaldes “krops thetaner”. Og hvis vi skal være frie sjæle bliver vi nød til at fjerne alle ”krops 

thetanerne” og betale i dyre domme for at få dette gjort. Og den eneste grund til at mennesker tror 

på Gud og Kristus idag er, at Gud og Kristus blev vist på filmen ”krops thetanerne” så for 75 

millioner år siden.  

Nå, hvad mener du så om den historie?  

 

Hvad? Mener du at det er en latterlige historie?  

 

Nå ja, det gør vi også. Desværre er denne latterlige historie kernen i religionen der går under 

navnet Scientology. Hvis folk kendte til denne historie, ville de fleste aldrig blive nogensinde 

blive involveret i Scientology. Historien fortælles først til dig når du når op til en af deres 

hemmelige niveauer kaldet OT III. Derefter er det meningen at du skal kommunikere telepatisk 

med disse ”krops thetaner” og få dem til at forsvinde ad den vej. Du skal betale store 

pengesummer for at nå til dette nivaeu og gennemgå det (eller arbejde hårdt for organisationen for 

en ekstremt lav løn i mange år).  

 

Vi fortæller dig denne historie som en advarsel. Hvis du bliver involveret i Scientology vil vi i det 

mindste have at du gør det med åbne øjne og er opmærksom på hvilke materialer det indeholder. 

 

De fleste scientologer som arbejder I 

Dianetik* centre og de såkaldte 

scientology “kirker” kender intet til denne 

historie da ikke må vide noget om den 

førend de når til de hemmelige ”øvre 

niveauer” i Scientology. Det kan tage 

mange år inden de når til disse niveauer, 

hvis de da nogensinde nåes. De der 

kender til historien er tvunget til at holde 

den hemmelig og må ikke fortælle om den 

til de der melder sig ind I Scientology.  

 

Nu kender du til deres store hemmelighed. 

Men lad os ikke afholde dig fra at melde 

dig ind i Scientology!  

 
* Dianetik og Scientology er trademarks som ejes af Religious Technology Centre. Dette dokument har ingen forbindelse til denne organisation på nogen måde. 

 
 

Udsnit af den første side fra det hemmelige OT3 dokument skrevet med L. Ron 

Hubbards egen skrift. 

 

  

http://www.xenu.net 
 


