


D e Scientology godsdienst heeft een
rijke traditie van ceremoniën,
riten en diensten. Toch zijn audit-
ing en training veruit de belan-

grijkste. Zij zijn onmisbaar voor Scientology,
want zij geven de weg aan naar de hogere staat
van spiritueel bewustzijn en vermogen en,
uiteindelijk, spirituele verlossing. 

Hoewel de Scientology kerken gezamenlijke

diensten houden om godsdienstige feest-
dagen te vieren, overgangsriten uit te voeren
en andere belangrijke dagen en gebeurtenis-
sen te gedenken, ligt het wezen van
Scientology in de specifieke methoden
waarmee haar beginselen in praktijk kunnen
worden gebracht om de kwaliteit van het
leven te verbeteren.
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H O O F D S T U K  D R I E

Hoewel alle godsdiensten streven naar verlossing - in Scientology Totale Vrijheid genoemd - biedt
Scientology de mensheid een nauwkeurige en praktische weg naar dat doel, en wel door middel van per-

soonlijke openbaring. Deze weg, die in Scientology ‘De Brug naar Totale Vrijheid’ 
wordt genoemd, volgt een vastgelegde reeks van spirituele bewustzijnsniveaus.
De scientoloog bereikt die niveaus als hij deelneemt aan de twee voornaamste 

gebruiken van de godsdienst - auditing en training.

De godsdienstige
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AAUUDDIITTIINNGG
Een zeer belangrijke godsdienstige prak-

tijk van Scientology is auditing (van het
Latijnse ‘audire’, dat luisteren betekent). Dit
is een nauwkeurig vastgelegde vorm van
spirituele begeleiding tussen een
Scientology geestelijke en een parochiaan. 

Het is duidelijk dat de pogingen van de
mens om het ideaal van eeuwig spiritueel
leven te verwezenlijken, in vele opzichten
tekortschieten. Hij heeft het zicht op het
Opperwezen verloren, evenals op het
bewustzijn van zijn eigen spirituele natuur
en meestal is hij zich er niet meer van
bewust dat het leven vereist dat alle acht
dynamieken worden doorlopen. In plaats
van zijn rol te spelen in de verovering van
het stoffelijk universum, krijgt hij met grote
of kleine tegenslagen te maken die resul-
teren in pijn, onwetendheid en onwil om de
uitdaging van het bestaan het hoofd te
bieden. Tijdens de doorsnee levensloop als
mens zal de thetan veel dingen meemaken
die zijn niveau van spiritueel bewustzijn ver-
lagen. 

In de loop van meerdere levens kan hij
het zicht op zijn ware natuur volkomen kwi-
jtraken en, met dat verlies van spiritualiteit
zullen het niveau en de kwaliteit van zijn
deelname aan alle acht dynamieken ver-
minderen. 
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Tijdens auditing past de geestelijke - of auditor
(links) - de elementaire waarheden van de
Scientology godsdienst toe op de parochiaan
(rechts) teneinde het innerlijke spirituele zelf
van de mens te herstellen. Dit wordt tot stand
gebracht door het individu steun te bieden bij
het onderzoeken van het eigen bestaan en zijn
vermogen te verbeteren om onder ogen te zien
wie en waar hij eigenlijk is. De termen auditing
en auditor zijn afkomstig van het Latijnse
‘audire’, dat luisteren betekent.



Auditing geeft aan dit proces een andere
richting. Het stelt het individu in staat zich
te ontdoen van de spirituele ketenen die
ieder leven zwaarder worden - de opstapeling
van pijn en ongeluk, van verwarring en de
eigen morele overtredingen. 

Waar deze ervaringen zijn val uit het
spirituele bewustzijn teweegbrengen en hem
vastpinnen in het materiële universum, daar
voorziet auditing in de weg naar spirituele
verlossing door het volledige bewustzijn van
de wezenlijke identiteit en bekwaamheden
van de thetan te herstellen.

Auditing is ontstaan vanuit een juist
begrip van de fundamentele levenswetten in
de Axioma’s van Scientology. Het is
gebaseerd op het principe dat alleen de
waarheid iemand kan verlossen en dat deze
persoon daardoor vrede kan krijgen met de
waarheid van zijn eigen bestaan - in het
verleden, in het heden en in de toekomst.
Door auditing krijgt iemand weer inzicht in
en verantwoordelijkheid voor zijn verhoud-
ing tot het hele leven en het Opperwezen.
Nadat die verantwoordelijkheid en het spir-
ituele bewustzijn volledig zijn hersteld, volgt
de totale spirituele vrijheid - de spirituele ver-
lossing van Scientology. 

Tijdens auditing kan iemand zich meer
van het leven bewust worden. Door naar eer
en geweten naar de factoren te kijken die zijn
spirituele groei in de weg hebben gestaan, is
het hem mogelijk deze te overwinnen en een
werkelijke spirituele opleving te ervaren.
Wanneer auditing wordt gezien als een spir-
ituele oefening die gebruik maakt van de
theta-MERT-theorie en het idee van de acht
dynamieken, dan wordt duidelijk dat het ver-
hoogde spirituele bewustzijn een grotere ver-
antwoordelijkheid met zich meebrengt en
meer betrokkenheid vergt ten opzichte van
het gezin, de groep en alle andere
dynamieken, met inbegrip van het
Opperwezen. 

HHOOEE  EEEENN  
AAUUDDIITTIINNGGSSEESSSSIIEE  

WWOORRDDTT
GGEEHHOOUUDDEENN

Tijdens auditing stelt de geestelijke of
auditor (letterlijk ‘hij die luistert’) de parochi-
aan een aantal specifieke vragen die
betrekking hebben op de spirituele proble-
men die in die sessie worden behandeld.
Zodra de auditor weet om welk probleem het
gaat, zal hij nog meer gerichte vragen stellen
of aanwijzingen geven die de parochiaan
helpen zelf dit incident, deze ervaring of dit
aspect van het leven te verwerken. 

De geestelijke geeft geen advies. Eén van
de voornaamste stelregels van Scientology is
namelijk dat een mens alleen spiritueel kan
groeien wanneer hij in staat is zijn eigen
antwoorden op de levensproblemen te vin-
den. Dit wordt tot stand gebracht door
iemand behulpzaam te zijn bij het onder-
zoeken van het eigen bestaan en door zijn
bekwaamheid om te aanvaarden wat en waar
hij is, te verbeteren - waarbij als het ware de
ervaringen, die zo zwaar wegen, laag voor laag
worden afgepeld. 

DDEE  RROOLL  VVAANN  
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIEE  IINN  

AAUUDDIITTIINNGG

Het geniale dat verantwoordelijk is voor
belangrijke ontdekkingen is vaak het inzicht
de juiste vraag te stellen - een vraag die miss-
chien zo voor de hand ligt dat niemand er
ooit op kwam om hem te stellen. Misschien
heeft Newton de zwaartekracht alleen maar
“ontdekt” omdat hij de eerste was die zich
afvroeg waarom alles op aarde naar beneden
valt. 

Op een vergelijkbare manier, maar dan in
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de spirituele sfeer, leidt auditing naar per-
soonlijke openbaring door het stellen van
nauwkeurige vragen die zijn gebaseerd op de
Scientology kosmologie. Bij het zoeken naar
zijn antwoord ontdekt de parochiaan intrin-
sieke waarheden over het leven en over de
onderliggende factoren van het bestaan, die
veel verder reiken dan het stoffelijk univer-
sum. 

Toch heeft auditing nog een ander aspect
dat veel belangrijker is: de rol van de commu-
nicatie zelf. 

Communicatie is een noodzaak voor alle
facetten van het leven, maar het begrijpen
van communicatie in Scientology reikt veel
verder dan de gewone betekenis van het
uitwisselen van ideeën in de maat-
schappelijke omgang. 

Eén van de Axioma’s van Scientology,
Axioma 28, betreft het fundamentele principe
van communicatie, en een groot deel van de
geschriften van Scientology is gewijd aan de
toepassing daarvan in auditing. In feite worden
auditing en spirituele verlossing door
Scientology alleen maar mogelijk gemaakt
door de juiste toepassing van communicatie,
zoals omschreven in dit Axioma. 

Door communicatie moet de auditor de
parochiaan confronteren met aspecten van zijn
bestaan. Dit moet de parochiaan in staat
stellen antwoorden te vinden op auditingvra-
gen en de schadelijke mentale en spirituele
energie uit te wissen waarin de thetan verstrikt
is geraakt zodat hij bevrijd wordt van spirituele
beproevingen. 

Dit exact voorgeschreven proces van com-
municatie zoals het wordt uitgevoerd in audit-
ing, is van het grootste belang om iemand in
staat te stellen een volledig inzicht in het leven
te doen krijgen. Zoals aangegeven in hoofdstuk
2, heeft een persoon inzicht in zoverre hij zich
met iets verbonden kan voelen, de werke-
lijkheid daarvan kan begrijpen of ervaren, en
ermee of erover kan communiceren. De
nauwkeurigheid van de communicatie in het
proces van auditing speelt daarom een directe
rol in het verhogen van iemands begrip en spir-
ituele staat. 

DDEE  EELLEEKKTTRROOPPSSYYCCHHOOMMEETTEERR  --  

EEEENN  HHUULLPPMMIIDDDDEELL  
BBIIJJ  AAUUDDIITTIINNGG

De meeste auditors gebruiken een speciale
elektropsychometer - “E-meter” genoemd - als
hulpmiddel om parochianen zichzelf bewust te
maken van de gebeurtenissen die de oorzaak
zijn van hun geestelijke beproevingen.
(Elektro-psycho-meter is een woord-
samenstelling van elektrometer, een gekali-
breerd apparaat dat wordt gebruikt voor het
meten van zeer lage voltages, en psyche, de
menselijke ziel, geest of verstand.)
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Dit godsdienstige hulpmiddel is van vitaal
belang, omdat de mentale beelden waarin de
ervaringen zijn opgeslagen ook zeer kleine
hoeveelheden elektrische energie bevatten die
met de E-meter kunnen worden ontdekt. Als de
elektrische lading verandert of verdwijnt, weet
de autditor dat de parochiaan de bron van deze
oorzaak van geestelijke verstrikking heeft
aangepakt en ermee heeft afgedaan. Dat maakt
de E-meter, hoewel deze zelf niets doet, tot een
hulpmiddel van onschatbare waarde voor de
auditor.

HHOOGGEERREE  NNIIVVEEAAUUSS  

VVAANN  HHEETT  
BBEESSTTAAAANN

Auditing loopt uiteen van heel eenvoudig
in het beginstadium tot een diepgaand zoeken
en een intensieve godsdienstige gewaarwording
naarmate men hogere niveaus doorloopt. Met
auditing kan men de geestelijke staat clear
bereiken. Iemand die deze staat heeft bereikt
wordt niet langer belemmerd in zijn func-
tioneren door trauma’s die op zijn tijdspoor zijn
opgeslagen en is in staat een rationeel en meer
spiritueel leven te leiden. Wie verder gaat dan
clear bereikt nog hogere staten van bewustzijn
die Operating Thetan worden genoemd. In deze
geestelijke staat kan de thetan volledig spir-
itueel vermogen, vrijheid, onafhankelijkheid en
helderheid verkrijgen en zo worden bevrijd van
de eindeloze cyclus van geboorte en dood. De
thetan bereikt dan de staat van maximaal
bewustzijn en vermogen, onafhankelijk van het
lichaam. 

Op de gevorderde niveaus wordt een spe-
ciale auditingmethode toegepast, waarbij geen
anderen aanwezig zijn. Men is zijn eigen audi-
tor. 

Op deze niveaus worden de hoogste waarhe-
den van het bestaan onderzocht. Het vermogen
om “solo” te auditeren, veronderstelt een
grondige, diepgaande kennis van alle funda-
mentele Axioma’s en beginselen van
Scientology. Deze gevorderde niveaus bevinden
zich daarom geheel bovenaan de Brug naar
Totale Vrijheid en staan open voor diegenen die
de lagere niveaus van training en auditing,
nodig voor een volledig begrip van deze
gevorderde procedures, hebben doorlopen. Deze
individuen zijn niet alleen spiritueel voor-
bereid, maar moeten ook aan hoge ethische
normen beantwoorden. 

GGOODDSSDDIIEENNSSTTIIGGEE

Bij auditing wordt de E-meter, ofwel de elektropsychometer
gebruikt om iemands geestelijke staat - of verandering daar-
van - te meten. Aldus worden auditor en parochiaan
geholpen om onbewuste geestelijke problemen te ontdekken
en aan te pakken.
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TTRRAAIINNIINNGG  IINN
SSCCIIEENNTTOOLLOOGGYY

Zoals zojuist geschetst, is de Brug naar
Totale Vrijheid een spirituele weg die bestaat
uit de twee elkaar aanvullende godsdienstige
gebruiken: auditing en training. Deelnemen
aan beide is noodzakelijk om tot een volledig
inzicht in het hele leven - van alle acht
dynamieken - te komen. 

Terwijl auditing de individuele persoon in
staat stelt zijn spirituele obstakels te onder-
zoeken en te overwinnen en zich te verheffen
door een reeks oplopende niveaus van
geestelijke gewaarwording te doorlopen,
bestaat training uit intensieve bestudering van
de beginselen van de godsdienst. 

Het bestuderen van de Axioma’s en de fun-
damentele waarheden uit de geschriften van
Scientology leidt tot een volledig inzicht in de
spirituele aard van de mens - de relatie tussen
thetan, verstand en lichaam; de relatie tussen
theta en MERT en de manier waarop een
thetan verstrikt raakt in het stoffelijk univer-
sum. 

Er is geen enkel onderdeel van het leven
dat niet door Scientology training wordt
bestreken - vanaf het ogenschijnlijk onbelang-
rijke tot aan de hoogste waarheden van het
bestaan. Door het bestuderen van deze waar-
heden vindt iemand het antwoord op alle vra-
gen die hij ooit heeft gehad over zichzelf,
alsmede over zijn medemens en het universum
waarvan hij deel uitmaakt. Training is dan ook
een weg van persoonlijke openbaring en
onontbeerlijk bij het vooruitkomen op de Brug. 

Maar training is ook de weg waarlangs
geestelijken van Scientology de kennis en
vaardigheid verkrijgen om auditing uit te
voeren. De geschriften die tijdens de training
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Het bestuderen van de geschreven en 
gesproken woorden van L. Ron Hubbard 

over de onderwerpen Dianetics en Scientology 
vormt een belangrijk onderdeel van de leer van de
Scientology godsdienst. Door het bestuderen van

deze waarheden vindt men antwoorden op vragen
over de mens zelf, zijn medemensen en het 

universum waarin hij bestaat.
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worden bestudeerd, zijn ondergebracht in cur-
sussen die overeenkomen met de specifieke
niveaus van geestelijke bewustwording tijdens
de voortgang van de auditing. Als de
geestelijke een niveau in de training heeft
voltooid, heeft hij de kennis en de vaardigheid
verkregen die nodig zijn om tot dit niveau
auditing te geven. 

En naarmate scientologen zich meer spir-
itueel bewust worden, zetten zij dit bewustzijn
om in het helpen van anderen. Door zijn train-
ing is de scientoloog in staat dit op de meest
waardevolle manier te doen: auditeren van
anderen om hen te helpen tot eigen spirituele
vrijheid te komen.

Het trainingsmateriaal bevat alle door
Hubbard geschreven boeken, ander geschreven
materiaal, op band opgenomen lezingen en
technische trainingsfilms. Deze zijn alle nodig
om tot een volledig inzicht te komen in de the-
orie en de technieken van Scientology. 

Hubbard heeft met nadruk verklaard dat de
methoden van Scientology net zo belangrijk
zijn als de geschriften en dat het uiterst belan-
grijk is grote vaardigheid in het auditeren te
krijgen. 

HHOOEE  SSCCIIEENNTTOOLLOOGGYY  TTRRAAIINNIINNGG
WWOORRDDTT  GGEELLEEIIDD

Scientology training stelt iedere persoon in
staat vooruitgang te boeken in zijn eigen
tempo. Elke cursus is opgezet aan de hand van
een aftekenblad, een lijst van de boeken en
geschriften die moeten worden bestudeerd, de
praktische oefeningen die moeten worden
voltooid en de volgorde waarin deze stappen
moeten worden uitgevoerd. 

Er zijn geen leraren in een Scientology
leslokaal. In plaats hiervan maken studenten
zelf vorderingen met behulp van hun afteken-
bladen, bijgestaan door een “cursus supervisor”.
Deze geeft geen les, en geeft ook geen eigen
mening over de geschriften. Zulke interpre-
taties zouden onbedoeld toch afwijkingen van
het origineel ten gevolg hebben. In plaats daar-
van helpt de cursus supervisor de student met
het toepassen van de beginselen die zijn

ontwikkeld door L. Ron Hubbard, zodat hij
misverstanden kan oplossen en de betekenis
rechtstreeks uit de geschriften kan halen. 

CCEERREEMMOONNIIËËNN  
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Geestelijken van Scientology leiden veel van dezelfde ceremoniën
en erediensten als dominees, rabbi’s en priesters in andere godsdien-
sten. Scientology huwelijksceremoniën, vergelijkbaar met die in
andere religies, putten uit de Scientology geschriften zodat de verbin-
tenis een verhoogde spirituele betekenis krijgt. 
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VVAANN  DDEE  
SSCCIIEENNTTOOLLOOGGYY  KKEERRKK  

Geestelijken van Scientology leiden veel
van dezelfde soorten ceremoniën en eredien-
sten als dominees, rabbi’s en priesters in andere
godsdiensten. Elke zondag houdt de kapelaan
of een andere geestelijke een dienst voor de

leden van de kerk, waar ook niet-leden welkom
zijn. Gedurende deze dienst spreekt de
geestelijke over een onderwerp dat betrekking
heeft op een belangrijke leerstelling of praktijk
van Scientology en over de mogelijke toepass-
ing daarvan in het dagelijks leven. Een typis-
che Scientology preek kan bijvoorbeeld gaan
over het simpele feit dat de mens een spiritueel
wezen is, bepaalde Axioma’s van Scientology
of wellicht over het credo van de kerk. 

Volgens Scientology bepaalt de mens zijn
eigen spirituele toekomst door zijn daden ten
opzichte van anderen en de naleving van de
gedragscode die wordt gegeven in het credo
van de kerk. Als gevolg daarvan wordt in de
zondagspreek vaak gedrag aangemoedigd dat
een positieve uitwerking heeft op alle
dynamieken. Deze boodschap wordt gepresen-
teerd op basis van de geschriften van
Scientology en er wordt een uitleg gegeven
over de toepasbaarheid ervan in het dagelijks
leven. De preek kan dus ook troost bieden en
geestelijk opbouwend zijn voor niet-scientolo-
gen, die altijd welkom zijn de dienst bij te
wonen. Op vrijdag worden diensten gehouden
om hen die in de voorafgaande week een
dienst hebben geleid, te huldigen en te
danken. 

Daarnaast vieren Scientology kerken
huwelijken en naamgevingen voor de pasge-
borenen (vergelijkbaar met de doop in de
christelijke kerk) met hun eigen formele cere-
moniën en herdenken ze het overlijden van
de leden van de kerk met begrafenisriten. Bij
deze diensten wordt geput uit de rijke
geschriften van Scientology om de betekenis
van deze belangrijke gebeurtenissen over te
brengen vanuit het specifieke geloofs-
standpunt van hen die deelnemen aan de cer-
emonie. 

Vaak leidt de kapelaan deze diensten,
hoewel elke gewijde geestelijke van
Scientology gemachtigd is dit te doen. Deze
diensten, die zich overeenkomstig de leer van
de godsdienst tot de geest richten, geven deze
gelegenheden een bijzonder gehalte. 

NNAAAAMMGGEEVVIINNGGSS--
CCEERREEMMOONNIIËËNN
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Hoewel de naamgevingsceremonie van
Scientology voor pasgeboren kinderen
vergelijkbaar is met de doop, wordt uit-
drukking gegeven aan de Scientology over-
tuiging dat de baby een spiritueel wezen is dat
eerder heeft geleefd en weer zal
leven. De geestelijke stelt het
kind voor aan de ouders en pee-
touders, vertelt het kind welke
naam het heeft gekregen en ver-
welkomt het in de groep. 

Ouders en peetouders worden
eraan herinnerd dat hun verant-
woordelijkheden inhouden:
dat zij [het kind] 
elke kans moeten geven 
de regels te begrijpen
volgens welke we dit spel spelen
dat Leven wordt genoemd, 
en dat verder alle aanwezigen
[het kind] 
daar naar toe zullen begeleiden 
en [aan hem/haar] het inzicht
zullen overdragen dat zij 
op dit levenspad 
al hebben verworven. 

Toch mogen we dit nooit ver-
geten: 
NIEUW leven [van een kind] 
behoort HEM toe 
en uiteindelijk is het aan hem/haar 
welk pad hij/zij kiest,
welk spel hij/zij speelt. 

HHUUWWEELLIIJJKKEENN

Scientology kent verschillende
huwelijksceremoniën met uiteenlopende
graden van formaliteit. In zijn algemeenheid
zijn de diensten vertrouwd in vorm en uitvo-
ering: een geestelijke gaat voor, beschrijft de
verantwoordelijkheden binnen het verbond
dat wordt gesloten en vraagt bruid en bruide-
gom hun liefde voor elkaar in het openbaar te
bevestigen en elkaar voortdurend te eren en
trouw te blijven. Traditionele bruidskleding is

gebruikelijk en normaliter wisselen bruid en
bruidegom ringen uit. 

Ter verhoging van de spirituele betekenis
putten Scientology huwelijksceremoniën
echter ook uit de geschriften. Zo herinnert de

geestelijke tijdens een bepaalde
traditionele ceremonie alle
aanwezigen aan de betekenis
van de ARC-driehoek. De
geestelijke nodigt de bruid en
bruidegom uit zich een ARC-
driehoek voor te stellen, die
zich bevindt in de cirkel van de
trouwringen die ze op het punt
staan aan elkaar te geven. Hij
zegt dan: “Ik zou willen dat jul-
lie elkaar beloven dat je nooit
zult gaan slapen als de driehoek
is gebroken. Repareer elke
breuk in de werkelijkheid van
je liefde door te commu-
niceren”. 

BBEEGGRRAAFFEENNIISSDDIIEENNSSTTEENN

Evenzo wordt in de begrafenisdienst van
Scientology duidelijk te kennen gegeven dat
de overledene, als een spiritueel wezen, door-
gaat om een nieuw leven aan te nemen. De
dienst roept de aanwezigen op om dit feit niet
te vergeten en de overledene al het goede toe
te wensen in het nieuwe leven. 

Deze opvatting komt duidelijk naar voren
in de volgende passage: 
Ons verlies betekent winst
In wijsheid en bekwaamheid.
In toekomstige dagen en andere 
glimlachen.
En zo zenden wij in de
keten van de eeuwigdurende tijd
Ons erfdeel
Onze hoop
Onze vriend
Tot ziens (overledene).
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Er is geen enkel
onderdeel van het
leven dat niet door
Scientology training

wordt bestreken -
vanaf het

ogenschijnlijk
onbelangrijke tot
aan de hoogste

waarheden van het
bestaan.



Je naasten danken je dat je hebt geleefd.
De aarde is beter doordat je hebt geleefd.
Mannen, vrouwen en kinderen 
leven vandaag omdat jij hebt geleefd. 
Wij danken je dat je tot ons bent gekomen. 
Wij betwisten niet je recht om weg te gaan. 
Je schulden zijn betaald.
Dit hoofdstuk van je leven is gesloten.
Ga nu, geliefde (overledene) 
en leef opnieuw in een betere tijd en
op een betere plaats.

KKAAPPEELLAAAANNSSDDIIEENNSSTTEENN

Geestelijken van Scientology hebben alti-
jd gewerkt om lijden te verzachten en steun en
raad te verlenen aan hen die behoeftig of in
nood zijn, of dit nu een lid is van hun congre-
gatie of iemand in hun gemeenschap die miss-
chien hulp nodig heeft. In feite hebben de
geestelijken van Scientology het altijd als hun
missie gezien, om hulp te verlenen waar dat
nodig is en om weer waardigheid te geven aan
het leven van mannen en vrouwen die zich op
cruciale punten in hun leven bevinden. 

Geestelijke dienst verlenen is belangrijk in
elke godsdienst, maar voor scientologen heeft
dit een speciale betekenis: door het helpen van
anderen bereiken geestelijken het doel van
Scientology om de wereld tot een betere plaats
voor iedereen te maken. Bijvoorbeeld, als een
echtpaar huwelijksproblemen heeft en tot de
ontdekking komt dat dit hun voortgang in
auditing en training in de weg staat, kunnen zij
de kapelaan vragen om hen te helpen hun
problemen te overwinnen. Kapelaans zijn
getraind in het geven van Scientology
huwelijkscounseling, een nauwkeurige tech-

niek voor het oplossen van huwelijks-
problemen waarbij de oorzaak wordt
aangepakt: overtredingen van de morele code
die het paar voorheen had aanvaard en die nu
hun communicatie in de weg staan. Of de
kapelaan kan de jonge student helpen wiens

studie hem boven het hoofd groeit.
Kapelaans kunnen ook zieken of

gewonden bijstaan, of een tiener die
niet met zijn of haar ouders kan
opschieten door naar de bron van de

problemen en de oplossing daarvan te
zoeken. 

Daar hij een grondige kennis heeft van de
Scientology geschriften, is de kapelaan goed
toegerust iedereen raad te geven bij de
bezoekingen en beproevingen van het mod-
erne leven. 

DDEE  DDRRAAAAGGWWIIJJDDTTEE  VVAANN  DDEE
GGEEBBRRUUIIKKEENN  

Scientology dringt door tot op alle ter-
reinen van het bestaan. Zij zet aan tot, en geeft
een weg aan naar een beter gezinsleven en
betere verhoudingen, een betere gezondheid
en welvarendheid en, wat het belangrijkste is,
een verhoogd spiritueel bewustzijn en vermo-
gen, kennis van het Opperwezen en het uitein-
delijke bereik van geestelijke vrijheid. 

Of het nu gaat om de ultieme vragen over
het bestaan of de alledaagse problemen van de
gewone mens, Scientology geeft antwoorden.
Scientology beslaat het hele leven omdat het
dit leven definieert en verklaart en uiteindelijk
duidelijk maakt wat leven is. 

De godsdienstige gebruiken 
van Scientology
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