


Scientology bevat sterke ethis-
che en morele elementen die
eenvoudig te volgen richtlijnen
geven ter verbetering van

zowel het eigen leven als dat van anderen.
Hierin komt het wezen van de Scientology
leer tot uiting: ga de wereld in en verbeter
de omstandigheden, zodat de wereld voor
iedereen een betere plaats wordt. 

In de Scientology geschriften wordt her-
haaldelijk gewezen op de noodzaak deze

wijsheid toe te passen om de omstandigheden
van het eigen gezin, buren, vrienden en de
samenleving in het algemeen te verbeteren.

Scientologen volgen daarom het vereiste
uit de geschriften van hun godsdienst niet
alleen omdat zij hun eigen spirituele leven
willen verbeteren. Terwijl scientologen aan
hun geestelijke voortgang werken, nemen zij
steeds meer verantwoordelijkheid voor zowel
zichzelf als voor de medemens.
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Terwijl de scientologen voortgaan zichzelf geestelijk te verbeteren, nemen zij hoe langer hoe meer verantwoordelijkheid
voor zichzelf en hun medemens. Daarom hebben de kerk en de leden een aantal sociale programma’s opgesteld die de

doelstelling van Scientology voor een betere samenleving helpen bevorderen. 
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Vrijwillig geestelijken zijn betrokken bij een
aantal maatschappelijke programma’s zoals
het assisteren van het Rode Kruis met het
uitdelen van voedsel en kleding waar dit
nodig is (rechts). Vrijwillig geestelijken
geven onderricht in studievaardigheden aan
docenten en leerlingen (midden). Met
technieken die bekend staan als “assists”
kan een vrijwillig geestelijke psychische en
lichamelijke verbetering brengen aan
gewonden (links onder). Anderen helpen
ouden van dagen met afleiding, bezoek en
een glimlach. 



Zoals in het handboek over Scientology
wordt uitgelegd:

Als er behalve de eerste dynamiek geen
andere bestond, zou men geen andere ver-
antwoordelijkheid hebben dan zichzelf te
helpen. Maar er zijn nog zeven andere
dynamieken en als u die, zoals u hebt
gelezen, tot niets reduceert, dan zal vroeg of
laat de eerste dynamiek ook tot niets gere-
duceerd worden. Daarom kunt u niet rustig
gaan zitten toezien hoe uw gezin, uw
werkomgeving, uw gemeenschap of zelfs de
hele maatschappij of cultuur in verval
raken. Het ergste wat men kan doen is niets
doen. (Scientology Handbook, pagina 764)

Scientologen passen deze leer toe door
met andere mensen en organisaties samen
te werken aan veelomvattende pro-
gramma’s voor het algemeen welzijn,
alsmede aan vrijwillige activiteiten in hun
omgeving.

Vanzelfsprekend zijn Scientology
kerken het middelpunt voor het vri-
jwilligerswerk van de leden en van daaruit
wordt ook aanmoediging en ondersteuning
voor deze inzet gegeven. De kerken organis-
eren ook hun eigen activiteiten ten beho-
eve van het algemeen welzijn - van infor-
matie over drugsgebruik en campagnes ter
voorkoming van misdaad tot verbetering
van de samenleving.

HHEETT  PPRROOGGRRAAMMMMAA  VVAANN  DDEE  VVRRII--
JJWWIILLLLIIGG  GGEEEESSTTEELLIIJJKKEENN

Eén van de manieren waarop scientolo-
gen hun gemeenschap helpen is met het
“Vrijwillig-geestelijken” programma dat
wordt gesteund door elke plaatselijke
Scientology kerk.

Vrijwillig geestelijken van Scientology
helpen buren, vrienden, collega’s en zelfs
onbekenden. Vrijwillig geestelijken van
Scientology kunnen zelfstandig werken of
samen met andere vrijwillig geestelijken. Zij

bezoeken ziekenhuizen en bejaarden-
tehuizen, waar zij troost geven en voor aflei-
ding zorgen. Zij hebben hulp geboden in
uiteenlopende plaatsen als Japan, Duitsland,
Frankrijk, de Verenigde Staten, Noord-Italië
en het Olympisch Dorp in Atlanta, Georgia;
en ook aan slachtoffers van alle mogelijke
rampen, hetzij door de natuur of door de
mens veroorzaakt. 

De vrijwillig geestelijken gaan in hun
omgeving te werk volgens de fundamentele
grondslagen en technieken van Scientology
die in het ‘Scientology Handbook’ zijn
aangegeven. Een heel belangrijke techniek,
die wordt gebruikt door elke vrijwillig
geestelijke, is de Scientology “assist”. Dit is
een door L. Ron Hubbard ontwikkelde
methode om het spirituele aspect van fysieke
pijn, schok en emotionele trauma’s te
verzachten. Assists werken volgens het
principe dat men de neiging heeft zich psy-
chisch af te keren van een gewond deel van
het lichaam. Door de communicatie met dit
deel van het lichaam te herstellen, kan men
het spirituele element bij de genezing
betrekken waardoor het herstel veel sneller
verloopt.

Vrijwillig geestelijken komen ook samen
om te proberen hun leefomgeving te ver-
beteren door middel van speciale projecten,
zoals het schoonmaken van parken, nieuw
leven inblazen van stadsbuurten en het ver-
wijderen van graffiti van openbare
gebouwen. Ze kunnen in parken en op stran-
den naar gebruikte injectienaalden zoeken
om te helpen de verspreiding van AIDS
tegen te gaan, zoals dat wordt gedaan in
Spanje en Italië. Of ze kunnen voedsel en
kleding aan de armen uitdelen zoals in
Frankrijk, Duitsland en elders in Europa
gebeurt.

Samen met andere kerken ondersteunen
vrijwillig geestelijken vaak andere hulpver-
leningsorganisaties, zoals het Rode Kruis, de
Cystic Fibrosis Foundation, het Leger des
Heils en lokale groeperingen in steden over
de hele wereld. Ze nemen deel aan acties
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voor het geven van bloed, het verzamelen
van speelgoed voor de feestdagen voor arme
kinderen en het geven van voedsel en kled-
ing aan behoeftige families.

MMAAAATTSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKK  WWEERRKK
VVAANN  SSCCIIEENNTTOOLLOOGGYY

Scientologen en anderen zijn het er over
eens dat de door Hubbard ontdekte principes
en technieken die ten grondslag liggen aan de
Scientology geschriften, ook kunnen worden
gebruikt om te helpen bij twee zwaarwegende
maatschappelijke problemen: drugsrehabi-
litatie en -voorlichting. Jarenlang zijn de ver-
schillende activiteiten die op dit gebied door
scientologen werden ontplooid het middelpunt
geweest van uitgebreide sociale programma’s.
De Scientology kerken en individuele scien-
tologen hebben hieraan meegewerkt om de
doelstelling van Scientology, een betere
maatschappij, te realiseren.

Bij een ander op de maatschappij gericht
programma dat door scientologen algemeen
wordt gesteund, gaat het om niet-religieuze
morele voorschriften van Hubbard, genaamd
‘De weg naar het geluk’. Scientologen passen
deze richtlijn toe in sociale programma’s die in
alle lagen van de bevolking ertoe hebben
bijgedragen het morele niveau te verhogen.

DDRRUUGGSSRREEHHAABBIILLIITTAATTIIEE  EENN  --VVOOOORR--
LLIICCHHTTIINNGG

Eén van de bekendste op de maatschap-
pij gerichte programma’s is het residentiële
drugsrehabilitatie- en voorlichtingsprogram-
ma ‘Narconon’ (afgeleid van ‘non-narcosis’
of ‘geen drugs’). Het rehabilitatieprogramma
van Narconon maakt gebruik van een
ontwenningskuur die Hubbard oorspronke-
lijk had ontwikkeld voor gebruik in de
Scientology kerken. Daarbij ging het om
resten van chemische stoffen uit het lichaam
te verwijderen - vaak het gevolg van eerder
drugsgebruik - die een belemmering vormen

voor geestelijke ontwikkeling.
Andere technieken en principes die door

Scientology worden toegepast in het pro-
gramma hebben rechtstreeks betrekking op
de oorzaken en gevolgen van drugsverslav-
ing en helpen de deelnemers nuttige leden
van de samenleving te worden. Dit program-
ma bevat elementen die helpen om te com-
municeren, de spanningen van het leven de
baas te blijven en tot een groter gevoel van
zelfrespect en oprechtheid te komen.

Dit programma is een groot succes
gebleken. Onafhankelijke studies hebben
aangetoond dat 76 procent van de deelne-
mers aan het Narconon-programma vier jaar
later nog drugsvrij waren. In het gevan-
geniswezen stelde men vast dat geen enkele
gevangene die had deelgenomen aan het
Narconon-programma terugviel in een mis-
dadig leven.

Het is daarom niet verwonderlijk dat
Narconon-programma’s de goedkeuring
hebben gekregen van vele regeringen. De
Narconon-programma’s in Zwitserland,
Denemarken, Zweden, Italië en Nederland
krijgen financiële steun van de overheid.
Rechters en overheidsinstanties in landen
als Denemarken, Duitsland, Italië,
Nederland, Spanje, Zweden en de Verenigde
Staten sturen verslaafden nu naar Narconon
voor rehabilitatie, in plaats van naar de
gevangenis.

Het is niet ongewoon dat een bijzonder
succesvol Narconon-programma het resultaat
is van het werk van slechts één persoon. Er
was bijvoorbeeld een scientoloog die besloot
iets te doen aan de omstandigheden in een
Mexicaanse gevangenis waar bijna elke
gevangene heroïne gebruikte. Toen hij 
de gevangenisdirectie de mogelijkheid
voorstelde een Narconon programma te
beginnen, kreeg hij de waarschuwing dat dit
niet alleen moeilijk zou zijn maar misschien
levensgevaarlijk. Hij heeft toch doorgezet en
op het ogenblik is er bijna geen illegaal drugs-
gebruik in de gevangenis en leren de gevan-
genen waardevolle gedragsregels om zich voor
te bereiden op hun terugkeer in de

De 
Scientology kerk

78



Gemeenschapsactiviteiten 
van scientologen

79

Scientologen over de hele wereld zijn
betrokken bij een aantal antidrugspro-
gramma’s. Kinderen in Spanje krijgen een
speciale dankbetuiging van de burge-
meester voor hun antidrugsactiviteiten.
(linksboven). In Duitsland, Denemarken,
Canada en in vele andere landen organis-
eren scientologen speciale evenementen
om een drugsvrij bestaan te propageren en
mensen in hun omgeving uit te nodigen de
gelofte ‘Zeg nee tegen drugs’ te tekenen.



maatschappij. 
Dergelijke verhalen zijn over de hele

wereld te horen. Op het ogenblik bestaan er
32 residentiële Narconon programma’s in 15
landen, waaronder de Verenigde Staten,
Canada, Australië, Nederland, Spanje, Italië,
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en
Denemarken. Meer dan 30.000 voormalige
drugsverslaafden hebben sinds de oprichting
het Narconon programma doorlopen.

Scientologen die samenwerken met
Narconon, voeren een groot aantal openbare
voorlichtingsprogramma’s uit. Eén daarvan,
‘De waarheid over drugs’ wordt gegeven in
scholen, bedrijven, gevangenissen en rehabil-
itatiecentra in meer dan 11 landen, waaron-
der Zweden, Brazilië, Rusland, Nederland en
Mexico. Dit programma, waarmee is
begonnen in 1979, heeft meer dan 1.000.000
mensen bereikt, voornamelijk kinderen.

Onafhankelijk van Narconon hebben
Scientology kerken over de gehele wereld ook
hun eigen voorlichtingsprogramma’s over
drugs. De Church of Scientology
International begon in 1993 een voorlicht-
ingsproject dat de ‘Drug-Free Marshals
Campaign’ werd genoemd, met het doel
jonge mensen aan te moedigen de verantwo-
ordelijkheid te nemen voor het tot stand
brengen van een generatie (hun eigen) zon-
der drugs. Inmiddels is dit programma één van
de meest succesvolle campagnes in zijn soort
- meer dan 20.000 schoolkinderen en vol-
wassenen hebben beloften getekend om nooit
drugs te gebruiken. Dit programma, dat inter-
nationaal gericht is, staat in de diverse landen
bekend onder verschillende namen:
‘Ambassadeurs voor een wereld zonder drugs’
in Frankrijk, ‘Drugsvrije Kinderen’ in
Duitsland, ‘Beschermers van een leven zon-
der drugs’ in Zwitserland, ‘Drugsvrije Sheriffs’
in België en ‘Drugsvrije Jeugd’ in
Denemarken.

Scientology kerken zijn ook sponsors van
een internationaal anti-drugs programma
dat bestaat uit het organiseren van con-
certen met een anti-drugs thema door
beroemdheden en conferenties met

vooraanstaande lokale gezagsdragers die zich
bezighouden met anti-drugs activiteiten. 

OONNDDEERRWWIIJJSS

In het begin van de jaren zestig deed L.
Ron Hubbard een uitgebreide studie naar leren
teneinde een betere methode te vinden om de

In scholen over de hele wereld maken leerlingen gebruik
van de door L. Ron Hubbard ontworpen studiemethodes.
Ze worden gepropageerd door ‘Applied Scholastics’ - een
afzonderlijk en zelfstandig liefdadigheidsprogramma dat
onafhankelijk is van de Scientology kerk, maar wel door
de kerk en haar leden wordt ondersteund.
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scientologen te onderrichten in de grondslagen
van de Scientology godsdienst. Tijdens deze
studie ontdekte hij een aantal eenvoudige, maar
toch effectieve en overal bruikbare principes
waaruit hij een studietechniek ontwikkelde. 

Scientologen hebben deze technieken
gebruikt in elementaire lesprogramma’s in ver-
schillende takken van onderwijs, onder andere
het opleiden van onderwijzers, het maken van
voorlichtingsprogramma’s, het gebruik van
Engels als tweede taal en studiebegeleiding.

Deze programma’s kunnen worden gegeven

aan een complete school met leraren of slechts
een paar geïnteresseerden. Een Engelse scien-
tologe, bijvoorbeeld, nam het op zich om iets te
doen aan de hopeloze toestand van jonge
kinderen in Zimbabwe nadat ze op de hoogte was
geraakt van de ernstige tekortkomingen op het
gebied van het onderwijs. In de volgende drie
jaren maakte ze het tot haar persoonlijke
opdracht om zoveel mogelijk kinderen de grond-
beginselen van onderwijs bij te brengen en ze
aan te moedigen verder te gaan. In 1997, nadat
ze voortdurend op en neer was gereisd tussen
Engeland en haar woning in Zimbabwe, had ze
meer dan 1000 onderwijzers opgeleid.
Plaatselijke autoriteiten schatten dat met haar
programma alleen meer dan 30.000 leerlingen
zijn bereikt.

Op het ogenblik hebben al meer dan 3
miljoen mensen deelgenomen aan deze lespro-
gramma’s. Hubbards studietechniek wordt
toegepast door honderden organisaties en
scholen in 30 landen op alle continenten,
waaronder China, Pakistan, Australië, Zuid-
Afrika, de Verenigde Staten en enkele Europese
landen. Onlangs werden deze technieken ook
geïntroduceerd in Rusland en Oeganda. 

VVEERRBBEETTEERRIINNGG  VVAANN  DDEE  
PPUUBBLLIIEEKKEE  MMOORRAAAALL

In 1981 schreef Hubbard een eenvoudig
gedragsvoorschrift met elementaire principes en
waarden voor een ethisch en gelukkig leven, dat
in boekvorm is uitgegeven onder de titel ‘De weg
naar het geluk’. Dit voorschrift bestaat uit 21
regels, zoals ‘zorg voor jezelf’, ‘wees gematigd’,
‘houd van kinderen en help ze’, ‘geef een goed
voorbeeld’ en ‘voldoe aan je verplichtingen’.
Daar het voorschrift areligieus is, hebben scien-
tologen het kunnen gebruiken voor het creëren
van veel buitenkerkelijke programma’s om
morele achteruitgang te bestrijden. 

Met behulp van duizenden scientologen zijn
over de hele wereld, in meer dan 23 talen, ruim
53 miljoen exemplaren verspreid van ‘De weg
naar het geluk’. In veel landen hebben vrijwillige
scientologen organisaties en groepen gevormd
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Scientology kerken en hun leden hebben duizenden dankbetuigingen ontvangen van plaatselijke en nationale overheden
alsmede van lokale gezagsdragers als erkenning voor hun waardevolle bijdrage aan dienstverlening.
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die ‘De weg naar het geluk’ worden genoemd
en die het boekje plaatselijk verspreiden. Vaak
werken deze groepen nauw samen met andere
lokale liefdadigheidsorganisaties, media en
overheidsinstanties om het boek ter
beschikking te stellen aan het publiek.

RREECCLLAASSSSEERRIINNGG

Scientologen hebben ook
principes uit de boeken van
Hubbard overgenomen om
gevangenen en jeugdige misdadi-
gers te helpen nuttige leden van
de maatschappij te worden. 
Dit sociale programma, dat
‘Criminon’ wordt genoemd,
bestaat uit een aantal begeleide
cursussen en zelfstudies dat bij-
draagt aan het ontwikkelen van
communicatieve vaardigheden
en studievaardigheden, hoe anti-
sociale tendensen te herkennen
en het verwerven van een hogere
standaard van eerlijkheid en
betrouwbaarheid. Een belangrijk
deel van het Criminon program-
ma is een schriftelijke cursus
gebaseerd op ‘De weg naar het geluk’.

Sinds de officiële start van het Criminon
programma in 1967, heeft het meer dan 10.000
gevangenen en jeugdige delinquenten bereikt
in gevangenissen in Engeland, de Verenigde
Staten, Mexico, Argentinië, Hongarije, Polen,
Zweden en Afrika.

De reacties op het resultaat van het pro-
gramma zijn zeer positief. Zij die het Criminon
programma hebben doorlopen, maken zonder
uitzondering melding van een nieuw gevoel
van eigenwaarde, een nieuw begrip voor de
betekenis van het leven en een nieuwe belofte
om het beter te gaan doen.
Gevangenisautoriteiten en reclasserings-
ambtenaren zien een belangrijke verbetering in
het gedrag van de criminelen die zij begeleiden
en een aanzienlijke daling van recidivisme.

SSAAMMEENNWWEERRKKIINNGG  EENN  CCOOÖÖRRDDII--

NNAATTIIEE

In 1988 vormde de
Scientology kerk een afzonder-
lijke organisatie zonder winstoog-
merk, genaamd ‘Association for
Better Living and Education’

(‘ABLE’). Het was de bedoeling de al jaren-
lang bestaande hervorming-
sprogramma’s van de Scientology
kerken en individuele scientolo-
gen te coördineren. Hierdoor was
de kerk in staat de liefdadige en
sociale programma’s onder te
brengen in een afzonderlijke
organisatie die zich volledig kon
bezighouden met het nastreven
van deze doeleinden. Sindsdien
heeft ABLE voortdurend gewerkt
aan het ondersteunen en
bevorderen van de algemene
l ie fdadigheidsprogramma’s
waarmee de kerk zich traditioneel
heeft beziggehouden, waardoor
een grote groei mogelijk was.
ABLE ondersteunt plaatselijke
hervormingsprogramma’s met
behulp van vier internationaal
werkende organisaties. Dit zijn

‘Narconon International’, werkzaam op het
gebied van drugsgebruik en voorlichting,
‘Criminon International’, werkzaam op het ter-
rein van de reclassering, ‘Applied Scholastics
International’, dat zich met onderwijs
bezighoudt, en ‘The Way To Happiness
Foundation International’, die verbetering van
de morele standaarden nastreeft.

Hoewel deze organisaties als afzonderlijke
eenheden bestaan, werken zij nauw samen met
de plaatselijke kerken en coördineren zij, waar
mogelijk, hun activiteiten.

Scientology kerken organiseren en
coördineren allerlei liefdadigheidsactitiveiten,
die variëren met de behoeften in de lokale
gemeenschappen en de talenten en vaardighe-
den van de leden. Onder de dagelijkse
activiteiten zien we programma’s ter verfraaiing
van onaantrekkelijke buurten, geldinzamelin-
gen voor door de politie georganiseerde
jeugdprogramma’s, campagnes om bloed te
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geven aan het Rode Kruis, het verzamelen van
speelgoed en kleding voor de minderbe-
deelden, buurtprogramma’s ter bestrijding van
de misdaad, amusementsprogramma’s voor
patiëntjes van kinderziekenhuizen en bewon-
ers van bejaardentehuizen, en hulp aan plaat-
selijke instanties die zich toeleggen op het ver-
beteren van de samenleving.

SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG

Scientology kerken en individuele scien-
tologen werken onvermoeibaar aan de verbe-
tering van het spirituele en morele welzijn van
de mens. Velen werken mee aan de officiële
programma’s die hierboven zijn uiteengezet.
Maar het grootste belang van Scientology
voor de gemeenschap ligt misschien wel op
een persoonlijker vlak: de mens-tot-mens
relatie die plaatsvindt elke keer dat een scien-
toloog een ander lid van de gemeenschap
helpt. Deze individuele voorvallen van schijn-
baar kleine weldaden hebben een waarachtig
effect op de geestelijke gesteldheid van
anderen en ze worden, hoewel vaak niet eens
genoemd, zeker nooit vergeten door degene
die werd geholpen. 
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